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1177 mf7 B 04 f.216. 

 in die Stephani: dinsdag 26-12-1385. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1385. 

 in crastino circumcisionis: dinsdag 02-01-1386. 

 

BP 1177 f 216r 01 di 26-12-1385. 

Jordanus van Hoculem gaf uit aan Henricus zvw Henricus Hamans soen een stuk 

land, gnd die Baxstaijre?, in Waderle, tussen Gerardus Brix enerzijds en 

Henricus van der Molen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 penning 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

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

(za 02-02-1387). 

 

Jordanus de Hoculem peciam terram dictam die Baxstaijre? sitam in 

parochia de Waderle inter hereditatem Gerardi Brix ex uno et hereditatem 

Henrici van der Molen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico filio quondam (dg: Henrici) #Henrici# Hamans soen ab eodem pro 

uno denario census domino (dg: du) fundi dando etc et pro hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Waderle danda dicto Jordano 

[ab] altero purificationis et pro primo ultra annum et in Waderle 

tradenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. Testes Lonijs et Steenwech datum in die 

Stephani. 

 

BP 1177 f 216r 02 di 26-12-1385. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Hamans soen en zijn zoon Henricus 

beloofden aan voornoemde Jordanus 6 Brabantse dobbel of de waarde, 80 

plakken en 4 lopen rogge, maat van Waderle met Lichtmis over een jaar (za 

02-02-1387) te leveren. 

 

Dictus Henricus #et Henricus eius filius# promiserunt dicto Jordano sex 

Brabant dobbel #vel valorem# et (dg: tres p) LXXX placken ad atque IIIIor 

lopinos siliginis mensure de Waderle a purificationis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 216r 03 za 30-12-1385. 

Willelmus zvw Willelmus van den Hoernoc droeg over aan zijn broer Arnoldus 

het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Henricus, in 

(1) een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast erfgoed van 

eerstgenoemde Willelmus, (2) de helft van een tuin1 aldaar over de stroom, 

tussen erfgoed van Gerardus gnd Vosse enerzijds en een gemene sloot 

anderzijds, te weten in de helft naast erfgoed van voornoemde Gerardus 

Vosse, en in de spijker die op deze helft staat. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Hoernoc totam partem et omne 

jus sibi de morte quondam Henrici fratris successione hereditarie 

advolutas scilicet in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi 

contigue iuxta hereditatem primodicti Willelmi atque in medietate 

cuiusdam orti siti ibidem ultra aquam ibidem decurrentem inter 

hereditatem Gerardi dicti Vosse ex uno et inter quoddam fossatum commune 

ex alio scilicet in illa medietate que sita est contigue iuxta 

hereditatem dicti Gerardi Vosse atque in granario dicto spiker super 

eandem medietatem consistente ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et ....... datum sabbato post nativitatis 

                         
1 Zie ← BP 1175 f 259r 10 vr 21-03-1371 (2), erfdeling mbt onder meer de 

andere helft van deze tuin. 
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Domini. 

 

BP 1177 f 216r 04 za 30-12-1385. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan zijn broer Willelmus 46 Brabantse dobbel, 

54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1386) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo suo fratri XLVI Brabant dobbel 

scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 216r 05 za 30-12-1385. 

Jkvr Luijtghardis wv Johannes van Haren, haar zoon Willelmus en haar 

schoonzoon Robbertus van Wisschel verklaarden de huursom ontvangen te 

hebben die Henricus Jozollo en Petrus Merle namens de lombarden of 

kooplieden in Den Bosch aan voornoemde wijlen Johannes verschuldigd waren 

wegens de huur van een huizinge van voornoemde wijlen Johannes van Haren, 

in Den Bosch, aan de straat gnd Huls. 

 

Domicella Luijtghardis relicta quondam Johannis de Haren Willelmus eius 

filius et Robbertus de Wisschel eius gener recognoverunt se plenarie fore 

satisfactum ab omni pecunia locacionis quam Henricus Jozollus et Petrus 

Merle ex parte lombardorum seu mercatorum in Busco dicto quondam Johanni 

solvere tenebantur (dg: occacione) a quocumque tempore evoluto usque in 

hodiernum diem occacione locacionis cuiusdam habitationis dicti quondam 

Johannis de Haren sita#e# in Busco ad vicum dictum Huls ut dicebant 

clamantes dictos socios inde quitos et promiserunt super omnia si dicti 

mercatores occacione locacionis dicte habitationis ab aliquo imposterum 

impetentur et dampna sustinerint extunc ipsos ab huiusmodi dampnis 

indempnes servabunt. Testes Scilder et Steenwech datum sabbato post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1177 f 216r 06 za 30-12-1385. 

Gerardus Loij Willems soen en zijn broer Johannes beloofden aan Willelmus 

van Orthen 131 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 06-03-1386) te betalen. 

 

Gerardus Loij Willems soen et Johannes eius frater promiserunt Willelmo 

de Orthen C et (dg: XXX aude) XXXI aude scilde scilicet IIII gulden (dg: 

Gelrie vel de Oijen) pro III aude scilde computato ad carnisprivium 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 216r 07 za 30-12-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 216r 08 di 02-01-1386. 

Rutgherus zvw Gobelinus gnd Zasman van Maesboemel verkocht aan Johannes 

Delijen soen van Os 6 morgen land, in Macharen, in een kamp gnd Vlangen, 

tussen Bertoldus nzvw hr Gevardus van Megen enerzijds en een dijk gnd die 

Oijenre Zegedijk anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Bertoldus. 

 

Rutgherus filius Gobelini quondam dicti Zasman de Maesboemel sex jugera 

terre sita in parochia de Macharen in quodam campo dicto communiter 

Vlangen inter hereditatem Bertoldi filii naturalis domini quondam Gevardi 

de Megen ex uno et inter aggerem dictum communiter die Oijenre Zegedijke 

ex alio vendita sibi a dicto Bertoldo prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni Delijen soen de Os supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et #questionem proximitatis# obligationem 
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ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Steenwech datum in crastino 

circumcisionis. 

 

BP 1177 f 216r 09 di 02-01-1386. 

Henricus Stakenborch ev Katherina dvw Goeswinus Moedel van Sceepstal 

verkocht aan zijn schoonzoon Johannes van Cranenborch de goederen van 

wijlen voornoemde Goessuinus Moedel, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd ter 

Donk, waarin voornoemde wijlen Goessuinus Moedel woonde, met toebehoren, 

uitgezonderd een stuk land, gnd dat Zwartven, ter plaatse gnd op Beemden, 

welk stuk land voornoemde Henricus verkocht had aan Johannes van der 

Zandvoert. 

 

Henricus Stakenborch maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine se 

uxoris filie quondam Goeswini Moedel de Sceepstal bona dicti quondam (dg: 

q) Goessuini Moedel sita in parochia de Beke prope Arle in loco dicto ter 

Donc in quibus bonis dictus quondam Goessuinus Moedel commorari consuevit 

cum et omnibus et singulis attinentiis dictorum bonorum quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat excepta pecia terre dicta dat 

Swartvenne sita in loco dicto op Beemde quam peciam terre dictus Henricus 

prius vendiderat Johanni van der Zandvoert ut dicebat hereditarie (dg: 

sup) vendidit Johanni de Cranenborch suo genero supportavit cum (dg: 

litteris) omnibus litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex pare sui deponere. Testes Scilder et Goessuinus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 216r 10 di 02-01-1386. 

Voornoemde Johannes van Cranenborch verklaarde ontvangen te hebben van 

Henricus Stakenborch alle goederen, die voornoemde Henricus beloofd had te 

schenken aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Margareta dv voornoemde 

Henricus, toen zij in het huwelijk werden verbonden. 

 

Dictus Johannes de Cranenborch palam recognovit sibi per Henricum 

Stakenborch fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus Henricus dicto 

Johanni promiserat cum Margare#ta# sua uxore filia dicti Henrici nomine 

dotis quando dicti Johannes et (dg: .) Margareta (dg: cu) per matrimonium 

copulabantur (dg: testes datum) clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 216r 11 di 02-01-1386. 

Johannes van Cranenborch droeg over aan Henricus gnd Stakenbroch, Jacobus 

Coptiten, Ywanus van Vauderic, Gerardus van Vladeracken, Goeswinus Moedel 

zvw Bertoldus zv Theodericus en Henricus Dijegheden een erfcijns van 50 

gulden hellingen of ander paijment van dezelfde waarde, die hr Willelmus 

heer van Perwijs en Duffel, ridder, beloofd had aan voornoemde Johannes, 

bij het huwelijk tussen voornoemde Johannes en Margareta wettige dv 

voornoemde Henricus Stakenborch, met Lichtmis te betalen, gaande uit de 

heerlijkheid Herlaar en uit alle goederen van voornoemde hr Willelmus, 

zowel tienden, als molens, cijnzen en pachten, onder Gestel bij Herlaer en 

in Gemonde. De brief overhandigen aan Gerardus van Vladeracken. 

 

+. 

Johannes de Cranenborch hereditarium censum quinquaginta denariorum 

aureorum communiter gulden hellingen vocatorum vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem dominus Willelmus dominus de Pereweijs et de Duffel 

miles promisit se daturum et soluturum dicto Johanni #in subsidium 

matrimonii inter dictum Johannem et Margaretam filiam legitimam Henrici 

dicti Stakenborch contrahendi# hereditarie purificationis ex domino de 

Herlaer aque ex omnibus et singulis bonis dicti domini Willelmi tam 

decimis molendinis quam censibus et paccionibus predicti domini Willelmi 

singulis et universis ubicumque locorum infra parochiam de Ghestel prope 

Herlaer et in Ghemonden consistentibus sive prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Stakenbroch predicto Jacobo Coptiten Ywano de 
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Vauderic Gerardo de Vladeracken Goeswino Moedel filio quondam Bertoldi 

filii Theoderici et Henrico Dijegheden cum litteris et jure promittens 

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

Traditur Gerardo de Vladeracken. 

 

1177 mf7 B 05 f.216v. 

 Quarta post circumcisionis: woensdag 03-01-1386. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 04-01-1386. 

 

BP 1177 f 216v 01 wo 03-01-1386. 

Johannes van Audehuesden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 10 oude schilden, die Egidius gnd Zegers soen van Oerscot met Lichtmis 

aan hem moet betalen. 

 

Johannes de Audehuesden hereditarium censum X aude scilde quem Egidius 

dictus Zegers soen de Oerscot sibi solvere tenetur purificationis ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Johannes filius Trude et Raet 

datum quarta post circumcisionis. 

 

BP 1177 f 216v 02 do 04-01-1386. 

Hr Paulus van Haestricht heer van Venloen en Arnoldus van Enode beloofden 

aan Wellinus Rover, tbv Johannes van Neijnsel en Henricus Raet, 200 oude 

schilden en 60 gulden met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht dominus de Venloen et Arnoldus de (dg: 

Enond) Enode promiserunt (dg: Johanni de Neij) Wellino Rover ad opus 

Johannis de Neijnsel et Henrici Raet IIc aude scilde et LX florenos ad 

pasca proxime persolvendos. Testes Trude et Emondus datum quinta post 

(dg: cirums) circoncisionem. 

 

BP 1177 f 216v 03 do 04-01-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 216v 04 do 04-01-1386. 

Johannes van der Heze zvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan zijn broer 

Bruijstinus (1) het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, in goederen gnd ter Heze, in Deurne, in het visrecht van Vlierden 

en in ander toebehoren van voornoemde goederen, (2) zijn deel in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, die Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus van Hamvelt bv eerstgenoemde Johannes verworven had van Mijchael 

Borkoet. 

 

Johannes van der Heze filius quondam Willelmi de Hamvelt totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas in 

bonis dictis ter Heze sitis in parochia de Doerne in piscaria de Vlierden 

et in attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: supportavit Bru) atque 

totam partem et omne jus sibi competentes in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Vechel quam (dg: Mijchael Borkoet) Willelmus 

filius dicti quondam Willelmi de Hamvelt frater primodicti Johannis erga 

Mijchaelem Borkoet acquisiverat ut dicebat supportavit Bruijstino suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Neijnsel (dg: d) et Goessuinus datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1177 f 216v 05 do 04-01-1386. 

Ancelmus zvw Johannes Waelken en Johannes van Os zvw Zebertus van der Graft 

beloofden aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 22 oude schilden van 

Mechelen of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 
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Ancelmus filius quondam Johannis Waelken et Johannes de Os filius quondam 

Zeberti van der Graft promiserunt Gerardo de Eijcke filius quondam 

Henrici Posteel XXII aude scilde monete Mechliniensis seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Goessuinus datum 

quinta post circoncisionem. 

 

BP 1177 f 216v 06 do 04-01-1386. 

Johannes van Erpe verpachtte aan Johannes Cottens soen en Andreas Verkenman 

de windmolen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Koeveringen, voor een 

periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (ma 25-12-1385), per jaar 

voor 19½ mud rogge en 9 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, op voornoemde 

molen te leveren, ¼ deel met Pasen, ¼ deel met Sint-Jan, ¼ deel met Sint-

Remigius en ¼ deel met Kerstmis. Johannes Cottens soen en Andreas zullen de 

molen en gebouwen onderhouden; daarbij zal Johannes ruw hout leveren en 

ijzer. Zou de molen door een ongeluk teloorgaan dan zullen Johannes Cottens 

en Andreas geen schade hebben, maar zou het uit onachtzaamheid van Johannes 

Cottens en Andreas zijn, dan moeten zij Johannes van Erpe achadeloos 

houden. Een brief voor eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Erpe molendinum venti ad se spectans situm in parochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Koeveringen cum attinentiis eiusdem 

molendini venti singulis et universis dedit ad annuum pactum Johanni 

Cottens soen et Andree Verkenman ab (dg: ab) eisdem ad spacium trium 

annorum post festum nativitatis Domini proxime (dg: fut) preteritum sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum pro XIX et dimidio 

modiis siliginis et novem modiis ordei mensure de Rode dandis sibi ab 

aliis anno quolibet dictorum (dg: trium) pro una quarta parte pasce pro 

secundas quarta parte nativitatis Johannis pro tercia (dg: par) quarta 

parte Remigii et pro quarta quarta parte nativitatis Domini et (dg: in) 

supra dictum molendinum tradendis additis condicionibus sequentibus quod 

dicti Johannes Cottens soen et Andreas dictum molendinum tenebunt et 

observabunt (dg: de) in bona disposicione de edificiis dictis tribus 

annis durantibus videlicet (dg: di) primodictus Johannes ad huiusmodi 

conservacionem tradet et deliberabit ligna non carpentata et ferrum dicta 

ruwe hout et ruwe ijser item si contingat dictum molendinum dicti spacio 

pendente subverti ex communi infortunio extunc dicti Johannes Cottens et 

Andreas nullem dampnum exinde habebunt scilicet si dictum molendinum ex 

negligencia dictorum Johannis Cottens et Andree (dg: subve) subverti 

contingat extunc iidem Johannes Cottens et Andreas prefatum Johannem de 

Erpe a dampnis (dg: si) eidem exinde eventuris indempnem conservabunt et 

secundum istas condiciones promisit warandiam et obligationem 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et 

dictas condiciones observare. Testes Scilder et Raet datum supra. Et erit 

una littera pro primodicto Johanne. 

 

BP 1177 f 216v 07 do 04-01-1386. 

Andreas Verkenman verkocht aan Johannes van de Kloot een n-erfpacht2 van 2 

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

eerst over een jaar (za 02-02-1387), gaande uit (1) een beemd gnd 

Stiphouder Broek, in Breugel, tussen kvw Mijchael van Hodonc enerzijds en 

Rodolphus gnd Straetmans soen anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die 

Nieuwenbeemd, in Breugel, tussen kv Johannes gnd Houtmans soen enerzijds en 

kvw Johannes gnd die Clercke anderzijds, dit stuk beemd reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Andreas Verkenman hereditarie vendidit Johanni de Globo hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex prato dicto Stiphouder Broec sito in parochia de Broeghel 

                         
2 Zie → BP 1177 f 244v 11 do 28-06-1386, overdracht van de pacht. 
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inter hereditatem liberorum quondam Mijchaelis de Hodonc ex uno et inter 

(dg: hereditatem) hereditatem Rodolphi dicti Straetmans soen ex alio 

atque ex pecia prati dicta die Nuwenbeemt sita in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum Johannis dicti Houtmans soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti die Clercke ex alio ut 

dicebat promittens (dg: warandiam) super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu dmini fundi ex 

dicta pecia prati die Nuwenbeemt vocata solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 216v 08 do 04-01-1386. 

Yda dv Henricus gnd Yden soen uten Elsscoet en haar kinderen Yda en 

Johannes verkochten aan Mathijas zv voornoemde Henricus gnd Yden soen (1) ¼ 

deel van een stuk beemd, in Breugel, ter plaatse gnd Waterhorst, tussen 

Hessello van den Eijghen enerzijds en Bela van Oerle anderzijds, (2) 3 

roeden, in een tuin, in Breugel, ter plaatse gnd Waterhorst, tussen 

voornoemde Henricus Yden soen enerzijds en voornoemde Mathijas anderzijds. 

 

Solvit. 

Yda filia (dg: quondam) Henrici dicti Yden soen uten Elsscoet Yda et 

Johannes eius pueri naturales cum tutore (dg: peciam p) quartam partem 

(dg: ad) cuiusdam pecie prati (dg: et pecie hereditatis dicte eeusel sibi 

adiacentis) sitarum in parochia de Broeghel ad locum dictum Wa[t]erhorst 

inter hereditatem Hessellonis van den (dg: Eijghen) Eijghen ex uno et 

inter hereditatem Bele van Oerle ex alio (dg: ut dicebat) atque tres 

virgatas ad se spectantes in quodam orto sito in (dg: dicta) parochia et 

loco predictis inter hereditatem Henrici Yden soen #predicti# ex uno et 

inter hereditatem Mathije filii predicti Henrici ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Mathije promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 216v 09 do 04-01-1386. 

Henricus van der Rijt van Mierle verkocht aan Lambertus zvw Lambertus gnd 

Jonghe Lemken een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, tussen 

Goessuinus gnd die Sceper enerzijds en Hermannus van Scijnle anderzijds, 

belast met het recht van onderhoud van een hek gnd Ynde in Schijndel, ter 

plaatse gnd Wijbos, bij dit stuk land behorend. 

 

Solvit. 

Henricus van der Rijt (dg: va) de Mierle peciam terre sitam in parochia 

de Scijnle ad locum dictum Wijbossche inter hereditatem Goessuini dicti 

die Sceper ex uno et inter hereditatem Hermanni de Scijnle ex alio 

hereditarie vendidit Lamberto filio #quondam# Lamberti dicti Jonghe 

Lemken promittens warandiam et obligationem deponere excepto jure 

conservacionis cuiusdam repaguli dicti Ynde siti in dictis parochia et 

loco (dg: spectan ad) spectante ad dictam peciam terre. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 216v 10 do 04-01-1386. 

Voornoemde Henricus van der Rijt van Mierle: een stuk beemd, gnd die 

Eirtgebuenre, in Schijndel, ter plaatse gnd Lobbenhoeve, tussen Rodolphus 

Weijndel {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Henricus peciam prati (dg: sitam in parochia de Scijnle in loco 

dicto) dictam die Eirtghebuenre (dg: ..) sitam in parochia de Scijnle in 

loco dicto Lobbenhoeve inter hereditatem Rodolphi Weijndel. 

 

BP 1177 f 216v 11 do 04-01-1386. 

Voornoemde Henricus van der Rijt van Mierle: 130 roeden land en beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Lobbenhoeve, tussen Rodolphus gnd Roef 
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Weijndelmoden soen enerzijds en Nijcholaus {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Henricus centum et XXX virgatas terre et prati sitas in parochia 

de Scijnle in loco dicto Lobbenhoeve inter hereditatem Rodolphi dicti 

Roef Weijndelmoden soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai. 

 

BP 1177 f 216v 12 do 04-01-1386. 

Voornoemde Henricus van der Rijt van Mierle verkocht aan Ghibo gnd Lobbe 

130 roeden land, in een stuk beemd gnd die Eirtse Buenre, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Lobbenhoeve, tussen Rodolphus gnd Roef Weijndelmoeden soen 

enerzijds en wijlen Henricus van Dubbel en Nijcholaus Hagen anderzijds, 

belast met de hertogencijns en cijnzen aan Elizabeth Lobbekens. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus centum et XXX virgatas terre ad se spectantes in pecia 

(dg: terre) prati dicti die Eirtsche (dg: Buere s) Buenre siti in 

parochia de (dg: Rode) Scijnle in loco dicto Lobbenhoeve inter 

hereditatem Rodolphi dicti Roef Weijndelmoeden soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: de) quondam de Dubbel et Nijcholai Hagen ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni dicto Lobbe promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini ducis (dg: exinde solvendo) 

et (dg: censibus) censibus Elizabeth (dg: Lo) Lobbekens exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 216v 13 do 04-01-1386. 

Arnoldus van den Scot zvw Johannes die Hoghe droeg over aan Godefridus den 

Hoesschen zvw Henricus die Hoessche een b-erfpacht van 1 mud rogge, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 4 lopen land in Boxtel, ter plaatse gnd 

op Hulscelen, tussen de gemeint enerzijds en Willelmus Eelkens soen 

anderzijds, (2) een stuk beemd gnd een Klein Buenreke, aldaar, welke pacht 

voornoemde Arnoldus verworven had van Jacobus gnd Custer van Bucstel. 

Johannes van den Ors szv voornoemde Arnoldus deed afstand. 

 

Solvit IIII plack. 

Arnoldus van den Scot filius quondam Johannis die Hoghe hereditariam 

paccionem unius modii siliginis (dg: solv) quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie purificationis ex quatuor lopinatis terre sitis in 

parochia de Bucstel ad locum dictum #op# Hulscelen inter (dg: here) 

communitatem et inter hereditatem Willelmi Eelkens soen ex alio atque ex 

pecia prati dicta een Cleijn Buenreken sita ibidem quam paccionem dictus 

Arnoldus erga Jacobum dictum Custer de Bucstel acquisiverat ut dicebat 

supportavit Godefrido den Hoesschen filio quondam Henrici die Hoessche 

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

Johannes van den Ors gener dicti Arnoldi super dicta paccione et jure ad 

opus dicti Godefridi renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 216v 14 do 04-01-1386. 

Petrus gnd Lommelman verkocht aan Johannes Fijen soen, tbv hem en zijn 

vrouw Heijlwigis, een lijfrente van 2 oude schilden of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 1½ 

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

Ghevardus van den Vorstenbossche enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) 1 bunder broekland aldaar, tussen Ghibo Bac enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (3) 2 bunder beemd, in Nistelrode, ter plaatse gnd Hamsvoert, 

tussen Johannes {f.217r} die Cuper enerzijds en Hilla Werts anderzijds, 

reeds belast met de onraad. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Petrus dictus Lommelman legitime vendidit Johanni Fijen soen ad opus sui 

et ad opus Heijlwigis sue uxoris vitalem pensionem II aude scilde seu 

valorem solvendam anno quolibet ad eorum vitam et non ultra mediatim 
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Johannis et mediatim Domini ex (dg: tri) una et dimidia modiatis terre 

siliginee (dg: ter) sitis in parochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbossche inter hereditatem Ghevardi van den Vorstenbossche ex uno 

et inter communem plateam ex alio item ex uno bonario paludis sito ibidem 

inter hereditatem Ghibonis (dg: Bac ex) Bac ex uno et inter communitatem 

ex alio item ex duobus bonariis prati sitis in dicta parochia in loco 

dicto Hamsvoert inter hereditatem Johannis 

 

1177 mf7 B 06 f.217. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 04-01-1386. 

 

BP 1177 f 217r 01 do 04-01-1386. 

die Cuper ex uno et inter hereditatem Hille Werts ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus dictis onraet inde [prius te]nendis et 

sufficientem facere et alter eorum dutius vivens integraliter possidebit. 

Testes Scilder et Raet datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1177 f 217r 02 do 04-01-1386. 

Agnes dvw Ambrosius gnd Broes Heijlwigen soen van Gheffen verkocht aan 

Rodolphus Lambrechts soen van Geffen 2 hont land, in Geffen, op de gemeint, 

tussen Nijcholaus Peters soen enerzijds en Heijlwigis gnd Kepkens dochter 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Agnes filia quondam Ambrosii dicti Broes Heijlwigen soen de Gheffen cum 

tutore duo hont terre sita in parochia de Gheffen supra communitatem 

[inter] hereditaem Nijcholai Peters soen ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis #dicte# Kepkens (dg: s) dochter ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Rodolpho Lambrechts soen de Geffen promittens cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 03 do 04-01-1386. 

Heijlwigis ndv Johannes gnd Kepken Lijsbetten van Gheffen verkocht aan 

Rodolphus Lambrechts soen 1 1/3 hont land, in Geffen, op de gemeint, 

beiderzijds tussen voornoemde Rodolphus. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Heijlwigis filia naturalis (dg: quondam) Johannis dicti Kepken (dg: de G) 

Lijsbetten de Gheffen cum tutore unum hont et terciam partem unius hont 

terre sitas in parochia de Gheffen supra communitatem inter hereditatem 

Rodolphi Lambrechts soen ex utroque latere coadiacentem hereditarie 

vendidit dicto Rodolpho promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 04 do 04-01-1386. 

Lambertus zvw Lambertus gnd Smijt van Middelrode verkocht aan Johannes Meij 

zv Metta Meijs een huis, erf en tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Stephanus van Wetten enerzijds en erfgoed 

van Cristina Rovers anderzijds, welk huis, erf en tuin 43 voet lang zijn, 

af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, belast met 6½ schelling geld 

aan de infirmerie van het Groot Begijnhof. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti dicti Smijt de Middelrode domum aream 

et (dg: otr) ortum sitos in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Stephani de Wetten ex uno et inter hereditatem Cristine 

Rovers ex alio et que domus area et ortus continent XLIII pedatas in 

longitudine mensurando a communi platea retrorsum ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Meij filio Mette Meijs promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: sex) sex et dimidio solidis (dg: ..) 

monete infirmarie maioris curie beghinarum in Busco exinde solvendis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 05 do 04-01-1386. 

Albertus gnd Abe Mutsart en Albertus gnd Abe van Beke beloofden aan Andreas 

van Uden, tbv zijn broer hr Arnoldus van Uden priester, 14 oude schilden of 

de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (di 01-05-1386) te 

betalen. 

 

Albertus dictus Abe Mutsart et Albertus dictus Abe de Beke promiserunt 

Andree de Uden ad opus domini Arnoldi de Uden presbitri sui fratris XIIII 

aude scilde seu valorem ad festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 06 do 04-01-1386. 

Petrus zvw Theodericus gnd Rummel verkocht aan zijn broer Johannes een stuk 

land, gnd die Boenhof, in Dinther, tussen erfgoed van de jonker van Helmond 

enerzijds en Johannes Otten soen anderzijds, belast met ½ oude groot aan de 

jonker van Helmond. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Theoderici dicti Rummel peciam terre dictam die 

Boenhof sitam in parochia de Dijnter inter hereditatem domicelli de 

Helmont ex uno et inter hereditatem Johannis Otten soen ex alio ut 

dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit Johanni suo fratri 

promittens warandiam et aliam (dg: dep) obligationem deponere excepto 

dimidio grosso antiquo domicello de Helmont exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 217r 07 do 04-01-1386. 

Albertus van Uden beloofde aan Petrus van Vucht 30 Hollandse dobbel mottoen 

of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Albertus de Uden promisit Petro de Vucht XXX Hollant dobbel mottoen seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 08 do 04-01-1386. 

Denkinus van der Scueren verkocht aan Willelmus van der Perre 2½ hont land, 

in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, tussen kvw Aleijdis Rutghers enerzijds 

en Henricus Mannart anderzijds. 

 

Solvit. 

Denkinus van der Scueren duo et dimidium hont terre sita in parochia de 

Nuwelant in loco dicto Vinckel inter hereditatem (dg: Ale) liberorum 

quondam Aleijdis Rutghers ex uno et inter hereditatem Henrici Mannart ex 

alio hereditarie vendidit Willelmo van der Perre promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 09 do 04-01-1386. 

Margareta, dvw Johannes van den Weghe en wv Alardus van Loet, droeg over 

aan Hilla dvw Arnoldus van der Slusen en haar zoon Arnoldus haar 

vruchtgebruik in (1) 2½ hont land, gnd een halve weide, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd op Tefelre Weiden, tussen Yda van Beke enerzijds en Ghibo die 

Hoessche zvw Henricus van Beke anderzijds, (2) 1½ morgen land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Stekkenkamp, tussen wijlen Matheus Becker 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 4½ hont land aldaar, tussen 

wijlen voornoemde Matheus Becker enerzijds en wijlen Zebertus van Oijen 

anderzijds. Hilla en haar zoon Arnoldus zullen alle lasten onderhouden, 

gedurende het leven van voornoemde Margareta. De brief overhandigen aan een 

van beiden. 
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Solvit. 

Margareta filia quondam Johannis van den Weghe relicta quondam Alardi de 

(dg: L...) #Loet# cum tutore suum usufructum sibi competentem in duobus 

et dimidio hont terre dictis een halve weijde sitis in parochia de (dg: 

Te) Lijttoijen ad locum dictum op Tefelre Weijden inter hereditatem Yde 

de Beke ex uno et inter hereditatem Ghibonis die Hoessche filii quondam 

Henrici de Beke ex alio atque in uno et dimidio iugeribus terre sitis in 

dicta parochia in loco dicto Steckencamp inter hereditatem quondam Mathei 

Becker ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio atque 

in quatuor et dimidio hont terre sitis ibidem inter hereditatem dicti 

quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem quondam Zeberti de 

Oijen ex alio (dg: ut d) prout ibidem site sunt ut dicebat supportavit 

Hille filie quondam Arnoldi van der Slusen et Arnoldo eius filio 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

(dg: testes datum supra) tali condicione quod ipsi Hilla et Arnoldus eius 

filius omnia onera ad premissa spectantia ad vitam dicte Margarete 

solvent et in bona disposicione observabunt. Testes datum supra. Tradetur 

littera alteri eorum. 

 

BP 1177 f 217r 10 do 04-01-1386. 

Voornoemde Hilla dvw Arnoldus van der Slusen en haar zoon Arnoldus 

beloofden aan voornoemde Margareta, dvw Johannes van den Weghe en wv 

Alardus van Loet, een lijfrente van 6 gulden of de waarde, 2 zester gerst 

en 2 zester haver, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel te leveren, gaande 

uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Hilla et Arnoldus eius filius cum tutore promiserunt indivisi super 

habita et habenda se daturos et soluturos dicte Margarete vitalem 

pensionem sex florenorum dictorum gulden seu valorem et duorum 

sextariorum ordei et duorum sextariorum avene mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicte Margarete et non ultra Petri ad cathedram et 

primo termino proxime futurum ultra annum ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 11 do 04-01-1386. 

Nijcholaus gnd Coel Enoden soen droeg over aan Walterus van Oekel een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt 

beloofd had met Sint-Martinus te betalen aan voornoemde Nijcholaus, gaande 

uit een stukje land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Roet, tussen 

Johannes Koet enerzijds en voornoemde Nijcholaus anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus Coel Enoden soen hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete quem Bruijstinus filius quondam Willelmi de Hamvelt 

promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao hereditarie Martini ex 

particula terre sita in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum 

Roet inter hereditatem Johannis Koet ex uno et inter hereditatem dicti 

Nijcholai ex alio (dg: ut) prout in litteris hereditarie supportavit 

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

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 12 do 04-01-1386. 

Voornoemde Nijcholaus Coel Enoden soen droeg over aan Waterus van Oekel een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, gaande uit een hofstad gnd Boets Hostat, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Roet. 

 

Dictus Nijcholaus Coel hereditarium censum XX solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie ex domistadio dicto Boets Hostat 

sito in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Roet (dg: inter 

hereditatem) ut dicebat hereditarie supportavit Watero de Oekel 

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

 

BP 1177 f 217r 13 do 04-01-1386. 

Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns soen verkocht aan Johannes Delijen soen 

zvw Ghevardus van Casteren een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

tussen Gerardus Hessels soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan Willelmus van Loe, belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen peciam terre sitam 

in parochia de (dg: Busco in lo) Bucstel ad locum dictum Lijemde inter 

hereditatem Gerardi Hessels soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Willelmi 

de Loe ut dicebat hereditarie vendidit Johanni #Delijen soen# filio 

quondam Ghevardi de Casteren promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu quinque 

solidorum communis pagamenti exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 14 do 04-01-1386. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder en Ywanus Stierken beloofden aan 

de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 14 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 06-03-1386) te betalen, op straffe van 1. 

 

Dominus Egidius filius quondam domini Godefridi de Os militis et Ywanus 

Stierken promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii etc XIIII aude scilde ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 217r 15 do 04-01-1386. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Rijcoldus 

Borchgreve 25 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt Rijcoldo 

Borchgreve XXV aude scilde scilicet IIII gulden pro tribus aude scilde 

computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 217r 16 do 04-01-1386. 

Henricus van Hoesden verkocht aan Godefridus zvw Godefridus van Buicken 2 

hont land, in Geffen, op de gemeint van Geffen, tussen Robbertus die Wever 

enerzijds en Aleijdis Bracs anderzijds. 

 

Henricus de Hoesden duo hont terre sita in parochia de Geffen (dg: in lo) 

supra communitatem de Geffen inter hereditatem Robberti die Wever ex uno 

et inter hereditatem Aleijdis Bracs ex alio ut dicebat vendidit Godefrido 

filio quondam Godefridi de Buicken promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 17 do 04-01-1386. 

Bruijstinus van Hamsvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bruijstinus de Hamsvelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 18 do 04-01-1386. 

Denkinus Scade deed tbv Johannes zvw Johannes Luwe zv Heijlwigis afstand 

van alle goederen, waarin voornoemde wijlen Johannes Luwe was overleden, en 

waarin Hermanus Scut zvw voornoemde Johannes Luwe daarna was overleden, 

gelegen onder Empel. 
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Solvit. Debent XII (dg: s) d. 

Denkinus Scade super omnibus bonis in quibus Johannes (dg: Lu) quondam 

Luwe filius Heijlwigis prius decessit et in quibus Hermanus Scut filius 

eusdem quondam Johannis Luwe postea decessit quocumque locorum infra 

jurisdictionem de Empel sitis ut dicebat ad opus Johannis filii dicti 

quondam Johannis Luwe renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: s) Neijnsel et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 217r 19 do 04-01-1386. 

Johannes Plaetmaker van Moudewijc gaf uit aan Petrus gnd Loeden een hofstad 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor de huizinge 

van wijlen Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed van 

voornoemde Johannes enerzijds en de stadsmuur anderzijds, welke hofstad 

vóór 35 voet breed is en achter 7 voet, en die reikt vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het midden van de vierde pijlre van voornoemde muur 

{f.217v}; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de hertog, en 

thans voor (2) een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Johannes Plaetmaker de Moudewijc domistadium situm in Busco in vico 

tendente a vico Vuchtensi ante habitationem quondam (dh: h) Arnoldi 

Berwout versus murum oppidi de Busco inter hereditatem dicti Johannis ex 

uno et inter murum oppidi de Busco ex alio et quod domistadium continet 

ante XXXV pedatas in latitudine et retro septem pedatas in latitudine et 

tendit a communi vico retrorsum ad (dg: quartum ..) medium quarti 

edificii dicti pijlre dicti muri ibidem ut dcebat dedit 

 

1177 mf7 B 07 f.217v. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 04-01-1386. 

 in vigilia epijphanie: vrijdag 05-01-1386. 

 

BP 1177 f 217v 01 do 04-01-1386. 

ad hereditarium censum Petro Loeden (dg: pro) ab eodem hereditarie 

possidendum pro (dg: ...) uno grosso antiquo domino duci exinde solvendo 

dando #etc# atque pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi 

ab alio hereditarie (dg: nativitatis Domini et in) et mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Neijnsel et 

Scilder datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1177 f 217v 02 do 04-01-1386. 

Lambertus die Plaetmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus die Plaetmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217v 03 do 04-01-1386. 

Theodericus gnd Lemmens soen droeg over aan Johannes en Ghisbertus, kvw 

Ghibo Wouters soen, tbv hem en Walterus, Henricus, Gertrudis en Elizabeth, 

kvw voornoemde Ghibo Wouters soen, het deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van nkv Aleijdis dvw Ghisbertus Wouters soen verwekt door 

Henricus gnd Lemmens soen, in een huis en tuin in Empel, tussen Thoedericus 

Luwe enerzijds en Henricus gnd Coen anderzijds, welk huis en tuin 

voornoemde Aleijdis, tbv haar natuurlijke kinderen, gekocht had van 

Arnoldus Hake en zijn kinderen Eelkinus en Johannes. 

 
?Solvit. 

Theodericus dictus Lemmens soen totam partem et omne jus sibi (dg: de 

morte) de morte quondam puerorum naturalium #ab# Aleijde filia quondam 

Ghisberti Wouters soen et Henrico dicto Lemmens soen pariter genitorum 

successione advolutas in domo et orto sitis in parochia de Empel inter 
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hereditatem Thoederici Luwe ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Coen ex alio quos domum et ortum (dg: dictus) dicta Aleijdis ad opus 

dictorum suorum puerorum naturalium erga Arnoldum Hake Eelkinum et 

Johannem eius liberos emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Ghisberto liberis quondam Ghibonis Wouters soen ad 

opus sui et ad opus Walteri Henrici Gertrudis et Elizabeth liberorum 

dicti quondam Ghibonis Wouters soen (dg: pro) cum litteris et jure 

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

deponere. Testes datum supra. (dg: Tradetur littera dicto altero 

dictorum). 

 

BP 1177 f 217v 04 vr 05-01-1386. 

Jacobus zvw Petrus gnd Vos droeg over aan Jacobus Vos van Berze al zijn 

erfgoederen die hij verworven had van zijn zwager Johannes Nuwewert, 

gelegen onder Oirschot, en alle andere goederen van voornoemde Jacobus, 

onder Oirschot gelegen. 

 

Jacobus filius quondam Petri dicti Vos omnes #suas# hereditates quas ipse 

erga Johannem Nuwewert suum sororium acquisiverat quocumque locorum infra 

parochiam de Oerscot atque omnia alia bona dicti Jacobi quocumque locorum 

infra parochiam de Oerscot consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Jacobo Vos (dg: filio) de Berze promittens warandiam. Testes Emont et 

Gossuinus datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1177 f 217v 05 do 04-01-1386. 

Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt gaf uit aan Theodericus gnd Bits soen 

van Gheffen een stukje land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Roet, 

tussen Johannes van Boert enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Enoden soen 

anderzijds, aan hem in cijns uitgegeven door voornoemde Nijcholaus; de 

uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 40 schelling geld, in de brief 

vermeld, aan voornoemde Nijcholaus te betalen, en thans voor een n-erfpacht 

van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus te leveren. Voornoemde 

Theodericus zal het stuk land verbeteren met gebouwen ter waarde van 32 

lichte schilden. 

 

Bruijstinus #filius quondam Willelmi de Hamvelt# particulam terre sitam 

in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Roet inter 

hereditatem Johannis de Boert ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

Coel Enoden soen ex alio (dg: ut dicebat) datam sibi ad censum a dicto 

Nijcholao prout in litteris (dg: su dedit ad hereditarium da su vendidit) 

dedit ad hereditariam paccionem Theoderico dicto Bits soen de Gheffen cum 

litteris et (dg: ju) ab eodem possidendam pro hereditario censu XL 

solidorum monete #in dictis litteris contento# dicto Nijcholao exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: purificationis) 

Martini ex premissis (dg: pro) promittens ratam servare et obligationem 

aliam ex parte sui deponere exceptis dictis XL solidis et alter 

repromisit #et# promisit super omnia quod ipse dictam particulam (dg: 

pro) meliorabit in edificiis ad valorem XXXII licht scilde. Testes 

Scilder et Goessuinus (dg: datum supra) quinta post circoncisionem. 

 

BP 1177 f 217v 06 do 04-01-1386. 

Jacobus die Vriese beloofde aan Nijcholaus van Eijndoven 25 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te 

betalen. 

 

Jacobus die Vriese promisit Nijcholao de Eijndoven XXV Brabant dobbel 

mottoen seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1177 f 217v 07 vr 05-01-1386. 

Zebertus zv Zebertus van Hoculem gaf uit aan Cristianus zv Martinus gnd 

Kenen soen van Lummel (1) een stuk land, gnd Zibrechts Akker, in 

Westerhoven, tussen Ancelmus van Berkel enerzijds en Gerardus zv Walterus 

van der Heijden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en 

thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Cristianus tot onderpand (2) ¼ deel in een akker gnd die Groot Akker, 

aldaar, beiderzijds tussen Gerardus van den Heijden. 

 

Zebertus filius Zeberti de Hoculem peciam terre dictam Zibrechts Acker 

sitam in parochia de Westerhoven inter hereditatem Ancelmi de Berkel ex 

uno et inter hereditatem Gerardi filii Walteri van der Heijden ex alio 

(dg: ex) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Cristiano filio (dg: 

M) Martini dicti Kenen soen de Lummel ab eodem etc pro censibus dominorum 

fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis (dg: silig) mensure de Oerle danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictam peciam terre tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dictus 

Cristianus (dg: agrum terre situm ibi) quartam partem ad se spectantem in 

agro dicto die Groet Acker sito ibidem inter hereditatem Gerardi van den 

Heijden ex utroque latere coadiacentem ad pignus imposuit. Testes Emont 

et Goessuinus datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1177 f 217v 08 vr 05-01-1386. 

Henricus Gheijnser, Bernierus van Erpe zvw Willelmus Berniers en Arnoldus 

Snavel zv Henricus Snavel beloofden aan Walterus gnd Mertens zvw Johannes 

gnd Mertens, tbv Arnoldus Heijme, 12 Hollandse gulden of de waarde op 

zondag Misericordia aanstaande (zo 06-05-1386) te betalen. 

 

Henricus Gheijnser Bernierus de Erpe filius quondam Willelmi Berniers 

(dg: soen) et Arnoldus Snavel filius Henrici Snavel promiserunt Waltero 

dicto Mertens filio quondam Johannis dicti Mertens ad opus Arnoldi Heijme 

XII Hollant gulden seu valorem ad dominicam misericordia proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 217v 09 vr 05-01-1386. 

Willelmus zvw Henricus Loijer verkocht aan Judocus Bruijstens de helft van 

een kamp in Orthen, ter plaatse gnd Maalstram, tussen Johannes Cnoden 

enerzijds en Johannes Brenthen anderzijds, belast met dijken. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer medietatem ad se spectantem 

cuiusdam campi siti in parochia de Orthen in loco dicto Maelstram inter 

hereditatem Johannis Cnoden ex uno et hereditatem Johannis Brenthen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Judoco (dg: B) Bruijstens promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus ad predictam 

medietatem spectantibus. Testes Emont et Steenwech datum in vigilia 

epyphanie. 

 

BP 1177 f 217v 10 vr 05-01-1386. 

(dg: Johannes van Zegeworp zvw Henricus van Zegeworp, Heilwigis en). 

 

(dg: Johannes de Zegeworp filius quondam Henrici de Zegeworp Heilwigis et 

..). 

 

BP 1177 f 217v 11 vr 05-01-1386. 

Henricus zvw Johannes Fijssien soen en Gerardus zv Henricus Aleiten soen 

verklaarden dat Theodericus zvw Theodericus van Ghemert buiten het huis en 

de leefgemeenschap van zijn moeder jkvr Sophia is geweest gedurende 6 weken 
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3 dagen. 

 

Henricus filius (dg: Jo) quondam Johannis Fijssien soen et Gerardus 

filius (dg: Ger) Henrici Aleiten soen deposuerunt quod Theodericus filius 

quondam Theoderici de Ghemert fuit extra domum convictum domicelle Sophie 

sue matris per spacium sex septimanarum et trium dierum ut in forma etc. 

Testes Scilder et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 217v 12 ±vr 05-01-1386. 

Johannes, Heilwigis en Gertrudis, kvw Henricus van Zegeworp, en Gerardus 

van Cranenborch szvw voornoemde Henricus deden tbv Henricus zv Henricus van 

Zanbeke afstand van (1a) alle erfgoederen, die voornoemde wijlen Henricus 

van Zegeworp verworven had van Johannes, Tielmannus, Wolterus en Nicholaus, 

kv Johannes van den Leempoel, Nicholaus Wanbraken en Ghisbertus zv 

Ghisbertus van Wanbraken, gelegen in Gemonde, echter voor voornoemde 

Johannes, Heilwigis, Gertrudis en Gerardus gereserveerd (1b) een beemd gnd 

die Wielbeemd, aldaar, achter de kerk van Gemonde, welke beemd jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een beemd gnd Dochelken, (1c) een stuk beemd gnd 

Dechehont, en afstand van (2) 1 bunder heide, in Schijndel, ter plaatse gnd 

dat Eindveld, (3) 5½ bunder beemd, uit een kamp, 12 bunder groot, in 

Schijndel, tussen Johannes van Gemonden enerzijds en de gemeint van Eilde 

anderzijds, te weten de 5½ bunder richting voornoemde Johannes van 

Gemonden. 

 

Johannes Heilwigis et (dg: Gee) Gertrudis liberi quondam Henrici de 

Zegeworp cum tutore Gerardus de Cranenborch gener dicti quondam Henrici 

super omnibus hereditatibus quas dictus quondam Henricus de Zegeworp erga 

Johannem Tielmannum Wolterum et Nicholaum liberos Johannis van den 

Leempoel et Nicholaum (dg: filium Ghisberti de) Wanbraken (dg: .) et 

Ghisbertum filium Ghisberti de Wanbraken (dg: acq) acquisiverat quocumque 

locorum in parochia de Gemonden situatas exceptis tamen et dictis Johanni 

Heilwigi Gertrudi et Gerardo #et reservatis# prato dicto die Wielbeemt 

sito ibidem retro ecclesiam de Ghemonden quod pratum annuatim dividitur 

erga pratum dictum Dochelken item #(dg: dicta)# pecia prati dicta 

Dechehont item super uno bonario merice sito in parochia de Scijnle in 

loco dicto dat Eijndvelt preterea super (dg: sex) quinque et dimidio 

bonariis prati de quodam campo XII bonaria terre continente sito in 

parochia de Scijnle inter hereditatem Johannis de Gemonden ex uno et 

inter (dg: communitatem) communitatem de Eilde ex alio scilicet (dg: 

illa) super illis VJ bonariis dicti prati que sita sunt versus 

hereditatem dicti Johannis de Gemonden ut dicebant atque super toto jure 

ad opus Henrici filii Henrici de Zanbeke hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare (dg: testes Scilder et Steenwech 

datum ut supra). 

 

1177 mf7 B 08 f.218. 

 Secunda post epiphanijam: maandag 08-01-1386. 

 Tercia post epiphaniam: dinsdag 09-01-1386. 

 Quarta post epiphaniam: woensdag 10-01-1386. 

 

BP 1177 f 218r 01 ±vr 05-01-1386. 

Henricus zv Henricus van Sanbeke ev Lucia dvw Henricus van Zegeworp deed 

tbv Heilwigis en Gertrudis, dvw voornoemde Henricus van Zegeworp, afstand 

van (1) een beemd gnd die Wielbeemd, gelegen achter de kerk van Gemonde, 

welke beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een beemd gnd Dochelken aldaar, 

(2) een stuk beemd gnd Dochelpin aldaar, (3) een huis en tuin in Gemonde, 

tussen een gemene weg enerzijds en Petrus Decker anderzijds, (4) 6½ bunder 

beemd, uit een kamp, 12 bunder groot, in Schijndel, tussen Johannes van 

Gemonden enerzijds en de gemeint van Eilde anderzijds, te weten de 5½ 

bunder richting de gemeint, (5) 1 bunder heide, ter plaatse gnd dat 

Eindveld, (6) alle erfgoederen, die voornoemde wijlen Henricus van Zegeworp 
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had liggen in de herdgang gnd Herscap van Thede, met de houtwas in het bos 

van Zegeworp. 

 

Henricus filius Henrici de Sanbeke maritus et tutor legitimus Lucie sue 

uxoris filie quondam Henrici de Zegeworp super quodam prato dicto die 

Wielbeemt sito retro ecclesiam de Gemonden quod pratum annuatim dividitur 
!erga pratum dictum Dochelken ibidem situm insuper super #(dg: dicta)# 

pecia (dg: terre) prati dicta (dg: Dochelken) Dochelpin ibidem sita item 

super domo et orto sitis in parochia de Gemonden inter communem platheam 

ex uno et inter hereditatem Petri Decker ex alio cum suis attinentiis 

universis item super VIJ bonariis prati de quodam campo XII bonaria terre 

continente sito in parochia de Scijnle inter hereditatem Johannis de 

Gemonden ex uno et inter communitatem de Eilde ex alio scilicet super 

illis VIJ bonariis (dg: que si) de dicto campo que sita sunt versus 
!versus communitatem item super uno bonario merice sito in loco dicto dat 

Eijndvelt {hier BP 1177 f 218r 02 invoegen} ut dicebat atque super toto 

jure! Heilwigis et Gertrudis filiarum dicti quondam Henrici de Zegeworp 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et (dg: si via juris). 

Testes (dg: Scilder et Steenwech datum in vigilia epiphanije). 

 

BP 1177 f 218r 02 ±vr 05-01-1386. 

{invoegen in BP 1177 f 218r 01}. 

# preterea super omnibus hereditatibus quas dictus quondam Henricus de 

Zegeworp (dg: habuit) sitas in pastoria dicta (dg: Hec) Herscap de Thede 

habuit situatas cum lignicrescencia sita in nemore de Zegheworpe. 

 

BP 1177 f 218r 03 ma 08-01-1386. 

Johannes zvw Godescalcus van Leuwen wonend in Uden verkocht aan Everardus 

van Onstaden een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1387), gaande uit (1) een 

huis, erf, tuin en akker, in Uden, ter plaate gnd Zeeland, beiderzijds 

tussen Johannes Neve, (2) een stuk land, in Uden, ter plaate gnd Zeeland, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes Neve, strekkend vanaf de gemeint tot 

aan de waterlaat, (3) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Johannes Neve 

enerzijds en Katherina van Goederheile anderzijds, reeds belast met 2 

schelling grondcijns en 5 schelling paijment aan de kapel aldaar. 

 

Johannes filius quondam Godescalci de Leuwen commorans in parochia de 

Uden ut dicebat legitime et hereditarie vendidit Everardo de Onstaden 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: in) purificationis et pro primo ultra annum ex 

domo area et orto #et agro terre# sitis in parochia de Uden in loco dicto 

Zelant inter hereditatem Johannis Neve ex (dg: uno et) utroque latere 

adiacentem atque ex pecia terre sita in parochia et loco predictis inter 

hereditates predicti Johannis Neve ex utroque tendente a communitate ad 

aqueductum (dg: ut dicebat promittens) item ex pecia terre sita ibidem 

inter hereditatem dicti Johannis Neve ex uno et hereditatem Katherine de 

Goederheile ex alio ut dicebat promittens super habita et acquirenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus solidis census 

domino fundi et quinque solidis pagamenti capelle ibidem stanti solvendis 

ut dicebat promisit sufficientem facere. Testes Scilder et Raet datum 

secunda post epiphanijam. 

 

BP 1177 f 218r 04 di 09-01-1386. 

Ghevardus van Doerne nzvw hr Ghevardus van Doerne ridder gaf uit aan 

Theodericus Snoec van Helmont een beemd, in Helmond, ter plaatse gnd die 

Went, tussen Arnoldus Dapper enerzijds en voornoemde Ghevardus en Arnoldus 

Gruijter anderzijds, welke beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoederen 

van Henricus Weder en kvw Nicholaus Wielman; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond 
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te leveren. 

 

Ghevardus de Doerne filius naturalis quondam domini Ghevardi de Doerne 

militis pratum quoddam situm in parochia de Helmont in loco dicto die We-

(dg: rt)#nt# {met twee puntjes eronder} inter hereditatem Arnoldi Dapper 

ex uno et hereditatem predicti Ghevardi et Arnoldi Gruijter ex alio quod 

pratum annuatim dividitur erga hereditates (dg: di) Henrici Weder et 

liberorum quondam Nicholai Wielman ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum (dg: Arnoldo) #Theoderico# Snoec (dg: S) de Helmont ab eodem pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont danda 

dicto Ghevardo ab alio (dg: purificationis) purificationis et in Helmont 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes (dg: Sc) 

Neijnsel et Scilder datum 3a post epiphaniam. 

 

BP 1177 f 218r 05 di 09-01-1386. 

Zegerus zvw Johannes van Geldorp en Godefridus van Geldorp zv Philippus van 

Eijke beloofden aan Wellinus van Beke 200 oude schilden, 42 Hollandse 

plakken voor 1 oude schild gerekend of de waarde, met Sint-Jan aanstaande 

(zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Zegerus filius quondam Johannis de Geldorp et Godefridus de Geldorp 

filius Philippi de Eijke promiserunt Wellino de Beke IIc aude scilde 

scilicet XLII Hollant placken pro quolibet aude scilt vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Steenwech 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 218r 06 di 09-01-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 218r 07 di 09-01-1386. 

Johannes van Welle zvw Theodericus verkocht aan Nicholaus zvw Henricus 

Kater een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn schoonvader Godefridus van Vaerlaer, resp. dat aan hem zal komen na 

overlijden van Katherina wv voornoemde Godefridus, in alle goederen, die 

voornoemde wijlen Godefridus nagelaten heeft, gelegen in Mierlo, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Johannes de Welle filius quondam Theoderici legitime vendidit Nicholao 

filio quondam Henrici Kater vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam dicti Nicholai et non ultra Martini 

ex sexta parte sibi de morte quondam Godefridi de Vaerlaer sui soceri 

successione hereditarie advoluta ac sibi (dg: de) post mortem Katherine 

relicte dicti quondam Godefridi successione hereditarie advolvenda in 

omnibus bonis que dictus quondam Godefridus in eius morte post se 

reliquit quocumque locorum in parochia de Mierle sitis ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere (dg: et p) excepto 

censu domini fundi et! solvendo et sufficientem facere et cum mortuus 

fuerit etc. Testes (dg: Scilder et) Lonijs et Scilder datum (dg: ut 

supra) 3a post epiphaniam. 

 

BP 1177 f 218r 08 di 09-01-1386. 

Johannes van Den Bosch en Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven beloofden aan 

Lambertus van den Hovel zvw Mathias van der Weijden 40 oude schilden, 41 

plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) 

te betalen. 
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Johannes van Den Bosch et Arnoldus filius Hermanni de Eijndoven 

promiserunt Lamberto van den Hovel filio quondam Mathie van der Weijden 

XL aude scilde scilicet XLI placken pro quolibet ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 218r 09 wo 10-01-1386. 

Henricus van Beke verkocht aan Metta dvw Johannes gnd Roest een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een 

huis, tuin, akker en beemden in Haaren, ter plaatse Rudonk, tussen kvw 

Henricus Berwout enerzijds en die Aa en een beemd van nkvw hr Eligius 

priester en Arnoldus Backe Groet Wouters soen anderzijds, (2) 6 lopen land 

in Esch, ter plaatse Butgen Hoeve, tussen Henricus Dicbier enerzijds en 

voornoemde kvw voornoemde Henricus Berwout anderzijds, de onderpanden reeds 

belast met (a) de hertogencijns, (b) 35 penning en 1 hoen, (c) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan andere lieden. 

 

Henricus de Beke hereditarie vendidit Mette filie quondam Johannis dicti 

Roest hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto (dg: di) et agro 

terre #et pratis# sitis in parochia de Haren in loco dicto Rudonc inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Berwout (dg: junioris) ex uno et 

inter aquam dictam die Aa (dg: ex alio atque) et pratum liberorum 

naturalium quondam domini Eligii presbitri et Arnoldi Backe Groet Wouters 

soen ex alio ut dicebat (dg: promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere) item ex sex lopinatis terre sitis in 

parochia (dg: p) de Essche in loco dicto Butgen Hoeve inter hereditatem 

Henrici Dicbier ex uno et hereditatem dictorum liberorum dicti quondam 

Henrici Berwout ex alio (dg: insuper) ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam #questionem proximitatis# et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis et XXXV denariis et uno pullo atque 

hereditaria paccione unius modii siliginis aliis hominibus inde prius 

solvendis promisit sufficientem facere. Testes Scilder et Steenwech datum 

quarta post epiphaniam. 

 

1177 mf7 B 09 f.218v. 

 Quarta post epiphanijam: woensdag 10-01-1386. 

 Quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1386. 

 

BP 1177 f 218v 01 wo 10-01-1386. 

Johannes Lisscap zvw Thomas Valant verkocht aan Gerardus van den Doorn (1) 

een b-erfcijns van 40 schelling geld waarmee ten tijde van de betaling 

poorters in Den Bosch aan medepoorters hun erfcijnzen betalen uit 

erfgoederen onder Den Bosch, te betalen met Sint-Jan-Baptist, gaande uit 

een huis en erf van Jutta ev Everardus zvw Johannes van Rode, in Den Bosch, 

naast de Korenbrug, welke cijns eertijds aan wijlen Thomas gnd Valant, 

grootvader van voornoemde Johannes, was verkocht3 door voornoemde Jutta en 

haar schoonzoon Henricus, (2) een b-erfcijns van 40 schelling, te betalen 

op kerstavond, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, naast de Korenbrug, 

waarin Petrus Hilsewindis woonde, welke cijns aan voornoemde wijlen Thomas 

Valant, zijn grootvader, was verkocht4 door Willelmus gnd Willeken van Rode 

                         
3 Zie ← Camps, OvNB Meierij, 1302 juni 23, nr.629, p.753/754, Jutta ev Everardus zvw Johannes 
van Rode met als haar voogd Johannes bv voornoemde Everardus, en Henricus, bv voornoemde 

Everardus en Johannes en szv voornoemde Jutta, verkochten aan Thomas gnd Valant een erfcijns 

van 40 schelling, gaande uit een huis en erf in ’s-Hertogenbosch, naast de Korenbrug, waarin 

voornoemde Jutta woont, met Sint-Jan-Baptist te betalen in geld waarin poorters in 

’s-Hertogenbosch aan medepoorters aldaar ten tijde van de betaling van voornoemde cijns hun 

erfcijnzen betalen die uit erfgoederen gaan die onder Den Bosch gelegen zijn, zoals dat van 

jaar tot jaar zal blijken. 

4 Zie ← Camps, OvNB Meierij, 1300 juni 6, nr.594, p.715/716, Willelmus gnd Willeken van Rode 
zv Nijcholaus van Rode verkocht aan Thomas gnd Valant een erfcijns van 40 schelling, gaande 

uit een huis en erf naast de Korenbrug, waarin Petrus Hilsewindis woonde, met kerstavond te 

betalen. Voornoemde Thomas zal uit deze cijns de hertogencijns betalen. 
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zv Nicholaus van Rode, (3) 14 lopen goede rogge, Bossche maat, b-erfpacht, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Witbrake, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Arnoldus Berkelman en Margareta 

gnd Wige enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, welk stuk land 

voornoemde wijlen Thomas, vv voornoemde Johannes, in pacht uitgegeven had 

aan Lana ev Erardus gnd Vosse van Loen, voor voornoemde 14 lopen rogge. 

 

Johannes Lisscap filius quondam Thome Valant hereditarium censum 

quadraginta solidorum anno quolibet (dg: here) in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste solvendum in illa moneta in qua burgenses in Busco 

aliis eorum conburgensibus ibidem annuos et hereditarios census suos de 

hereditatibus infra Buscumducis sitis solvent tempore solucionis dicti 

census de domo et area Jutte uxoris Everardi filii quondam Johannis de 

Rode sita in Busco iuxta pontem dictum vulgaliter Corenbrugge venditum 

(dg: q) dudum Thome dicto quondam Valant avo dicti Johannis a dicta Jutta 

et Henrico (dg: eius filio eius) genero dicte Jutte prout in litteris 

atque annuum et hereditarium censum quadraginta solidorum solvendum 

hereditarie in vigilia nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco 

iuxta pontem dictum Corenbrugge in qua Petrus Hilsewindis morari 

consuevit venditum dicto quondam Thome Valant eius avo a Willelmo dicto 

Willeken de Rode filio Nicholai de Rode prout in litteris insuper 

quatuordecim lopinos #bone# siliginis (dg: annue et hereditarie 

paccionis) mensure de Busco annui et hereditarii pactus (dg: s) dandos et 

solvendos anno quolibet hereditarie in festo purificationis ex pecia 

terre dicta die Witbrake sita in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel inter hereditatem Arnoldi Berkelman et Margarete dicte Wige ex uno 

et inter communitatem ibidem ex alio quam peciam terre dictus quondam 

Thomas pater dicti Johannis Lane uxori Erardi dicti Vosse de Loen pro 

predictis XIIII lopinis siliginis dederat ad pactum prout in litteris et 

quos census et XXIIII lopinos siliginis nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo de Spina supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emondus et Steenwech datum quarta post epiphanijam. 

 

BP 1177 f 218v 02 wo 10-01-1386. 

Johannes Drusken van Gestel beloofde aan Henricus van Haren 20 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes Drusken de Gestel promisit Henrico de Haren XX Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 218v 03 wo 10-01-1386. 

Laurencius Boijen beloofde aan de secretaris, tbv kv Johannes van Gael 

verwekt bij diens vrouw Hadewigis, een n-erfcijns van 35 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Laurencius en aan niemand anders. 

 

Laurencius Boijen promisit super omnia mihi ad opus liberorum Johannis de 

Gael ab ipso Johanne et Hadewige eius uxore pariter genitorum #et 

generandorum# se daturum dictis liberis hereditarium censum XXXV librarum 

monete hereditarie nativitatis Domini ex omnibus suis bonis ut dicebat. 

Testes Truden et Scilder datum ut supra. Detur dicto Laurencio et nulli 

alteri. 

 

BP 1177 f 218v 04 wo 10-01-1386. 

Johannes nzvw hr Willelmus Vos maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus Punder zv Godefridus met zijn 

goederen. 

 

Solvit. 

Johannes filius naturalis quondam domini Willelmi Vos calumpniavit coram 
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scabinis vendiciones et alienaciones factas per Henricum Punder filium 

Godefridi cum suis bonis ut dicebat. Testes Scilder et Steenwech datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 218v 05 do 11-01-1386. 

Petrus zvw Johannes gnd Weijndelen soen verkocht aan Thomas zvw Thomas van 

Meijnssel 1 bunder beemd, in Nistelrode, naast de plaats gnd aan de Laar, 

tussen wijlen Johannes van der Dijesen enerzijds en Arnoldus van den Laer 

anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, aan hem verkocht 

door Johannes gnd Rijc zvw Godefridus Rijc, belast met de cijnzen in de 

brief vermeld. 

 

Petrus filius quondam Johannis (dg: W) dicti Weijndelen soen unum 

bonarium prati situm (dg: s) in parochia de Nijsterle iuxta locum dictum 

aen dLaer inter hereditatem quondam Johannis van der Dijesen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van den Laer ex alio (verbeterd uit: uno) 

tendens cum utroque fine ad communem plateam venditum sibi a Johanne (dg: 

Rijc) dicto Rijc filio quondam Godefridi Rijc prout in litteris 

hereditarie vendidit (dg: Joh) Thome filio quondam Thome de Meijnssel! 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis quos dictus 

emptor nunc deinceps exinde solvere tenetur. Testes Scilder et Goessuinus 

datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1177 f 218v 06 do 11-01-1386. 

Wautgherus uten Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wautgherus uten Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 218v 07 do 11-01-1386. 

Johannes Buc zvw Rutgherus van den Beirghelen verkocht aan Albertus Buc van 

Lijt een stuk land in Lith, ter plaatse gnd in die Nederste Hoeve, tussen 

wijlen Gheerlacus van Keeldonc enerzijds en Agnes van Risingen anderzijds, 

belast met een cijns aan het kapittel van Luik, dijken en waterlaten. 

 

Johannes Buc filius quondam Rutgheri van den Beirghelen peciam terre 

sitam in parochia de (dg: Lijt) Lijt in loco dicto in die Nederste Hoeve 

inter hereditatem (dg: dicti Jo) quondam Gheerlaci de Keeldonc ex uno et 

inter hereditatem Agnetis de Risingen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Alberto Buc de Lijt promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: quinque denariis) censu capitulo Leodiensi exinde 

solvendo et aggeribus et (dg: fossatis) #et aqueductibus# ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Neijnsel et Emondus (dg: datum supra) datum quinta 

post epiphanijam. 

 

BP 1177 f 218v 08 do 11-01-1386. 

Arnoldus nzvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini ev Elizabeth en Paulus van 

Dormalen ev Katherina, dvw Johannes van Maren rademaker, droegen over aan 

Theodericus die Bever 2 bunder beemd in Berlicum, tussen Johannes gnd Otten 

soen enerzijds en voornoemde Paulus van Dormalen anderzijds. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi 

Tielkini maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris et 

Paulus de Dormalen maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filiarum quondam Johannis de Maren #(dg: Maren) rotificis# duo 

bonaria prati sita in parochia de Berlikem inter hereditatem Johannis 

dicti Otten soen ex uno et inter hereditatem dicti Pauli de Dormalen ex 

alio ut dicebant supportaverunt Theoderico die Bever cum omnibus (dg: et) 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 218v 09 do 11-01-1386. 

Voornoemde Theodericus Bever en zijn zoon Johannes beloofden aan voornoemde 

Arnoldus en Paulus 22 Brabantse dobbel5 of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Dictus Theodericus Bever et (dg: Arnoldus eius f) Johannes eius filius 

promiserunt dictis Arnoldo et Paulo XXII Brabant dobbel seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 218v 10 do 11-01-1386. 

Theodericus Bever en zijn zoon Johannes zagen af van alle geschillen 

waarmee zij voornoemde Arnoldus, Paulus en erfg vw Johannes van Maren 

rademaker konden lastigvallen. De brief overhandigen aan voornoemde Paulus. 

 

Theodericus Bever et Johannes eius filius (dg: s) super omnibus causis et 

impeticionibus quibus mediantibus ipsi impetere possent dictos Arnoldum 

et Paulum et quoscumque heredes quondam Johannis de Maren rotificis sue 

bona eorum quecumque ut dicebant ad opus eorundem Arnoldi et Pauli et 

heredum dicti quondam Johannis renunciaverunt promittentes ratam servare 

salvis eis suis litteris dicto Theoderico hodierno die et dictis Arnoldo 

et Paulo datis in suo (dg: v) vigore permansuris. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Paulo. 

 

BP 1177 f 218v 11 do 11-01-1386. 

Henricus van der Bruggen gaf uit aan Theodericus Hillen soen een stukje 

beemd, gnd dat Broekske, in Vessem, ter plaatse gnd in het Zwart Broek, 

beiderzijds tussen Theodericus van Oerscot; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Vessem, 

met Lichtmis in Vessem te leveren. 

 

Henricus van der Bruggen particulam prati #dictam dat Broexken# sitam in 

parochia de Vessem in loco dicto int Swart Broec inter hereditatem 

Theoderici de Oerscot ex utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Theoderico Hillen soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Vessem danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Vessem tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 218v 12 do 11-01-1386. 

Voornoemde Henricus van der Bruggen gaf uit aan Henricus van den Steen (1) 

1/3 deel in een akker gnd die Bleekakker, in Vessem, tussen Theodericus van 

Oerscot enerzijds en Elizabeth gnd Zelen anderzijds, (2) een stukje land, 

naast voornoemde akker gelegen, (3) een stuk land gnd die Streep, in 

Vessem, tussen Theodericus Hillen soen enerzijds en Elizabeth gnd Libe Yden 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1387). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus van den Steen tot onderpand (4) ¼ deel 

in voornoemde akker, gnd die Bleekakker. 

 

Dictus Henricus terciam partem ad se spectantem (dg: sit) in quodam agro 

dicto die Bleecacker #(dg: cum suis attinentiis)# sito in parochia de 

Vessem inter hereditatem Theoderici de Oerscot ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte Zelen ex alio (dg: scilicet) #atque 

particulam terre dicto agro adiacentem# atque peciam terre dictam die 

Strepe sitam in dicta parochia inter hereditatem Theoderici Hillen soen 

                         
5 Zie → BP 1177 f 286r 14 ±do 15-03-1386, mogelijk verklaring dat de schuld 

betaald is? 
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ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Libe Yden ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico van den Steen ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus domini fundi exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de 

Vessem danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino 

ultra annum et in (dg: dicta) Vessem tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus van den Steen 

quartam partem ad se spectantem in dicto agro die Bleecacker vocato (dg: 

ad) primodicto Henrico ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 B 10 f.219. 

 Quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1386. 

 

BP 1177 f 219r 01 do 11-01-1386. 

Johannes die Lodder van Berlikem beloofde aan Rutgherus zvw Johannes van 

Boemel 8 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, 

met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Johannes die Lodder de Berlikem promisit Rut filio quondam Johannis de 

Boemel (dg: .. X) octo aude scilde scilicet XL Hollant placken pro 

quolibet aude (dg: scilde) scilt computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum quinta epiphanije. 

 

BP 1177 f 219r 02 do 11-01-1386. 

Arnoldus zv Nijcholaus gnd Arts soen van Nuwelant verkocht aan Ghibo 

Kesselman de jongere een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in Nuland, 

tussen Gerardus van Uden enerzijds en Nijcholaus Deenkens soen anderzijds, 

reeds belast met 1 oude groot en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Arnoldus filius (dg: quondam) Nijcholai dicti Arts soen de Nuwelant 

hereditarie vendidit Ghiboni Kesselman juniori hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in (dg: 

Nuw) parochia de Nuwelant inter hereditatem Gerardi de Uden ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai Deenkens soen ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

uno grosso antiquo et hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: 

dicte) exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 03 do 11-01-1386. 

Emondus van der Straten ev Beatrix dvw Johannes gnd Monic verkocht aan 

Ludovicus zvw Ludovicus van der Sporct 1/5 deel, dat aan hem en zijn vrouw 

gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes Monics, resp. dat aan hen 

zal komen na overlijden van Aleijdis mv voornoemde Beatrix, in een stuk 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd Heienrot, beiderzijds tussen wijlen 

voornoemde Ludovicus van der Sporct, belast met lasten. 

 

Emondus van der Straten maritus et tutor Beatricis sue uxoris filie 

quondam Johannis dicti Monic (dg: et) unam quintam partem sibi et dicte 

sue uxori de (dg: de) morte dicti quondam Johannis #Monics# successione 

advolutam et post mortem Aleijdis matris dicte Beatricis successione 

advolvendam in pecia terre sita in parochia de Berlikem ad locum dictum 

Heijenrot inter hereditatem quondam Ludovici van der Sporct ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Ludovico filio 

quondam Ludovici van der Sporct predicti promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. 
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BP 1177 f 219r 04 do 11-01-1386. 

(dg: Johannes zvw Danijel van Vladeracken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

+. 

(dg: Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken prebuit et 

reportavit testes datum supra). 

 

BP 1177 f 219r 05 do 11-01-1386. 

Henricus Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Grieten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 06 do 11-01-1386. 

Goeswinus van Beest beloofde aan Mechtildis van Berze 4 oude schilden, een 

helft te betalen met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) en de andere helft 

met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1387). 

 

Goeswinus de Beest promisit Mechtildi de Berze quatuor aude scilde seu 

valorem mediatim (dg: Johannis et mediatim) Domini proxime futurum (dg: 

persolvendos testes) et mediatim a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 07 do 11-01-1386. 

Goeswinus zvw Henricus Steijmpel van den Hoevel maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Alardus van Cloethoven met zijn 

goederen. 

 

Solvit. 

Goeswinus filius quondam Henrici Steijmpel van den Hoevel omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Alardum de Cloethovven! (dg: 

calumpniavit) cum bonis suis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 08 do 11-01-1386. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Theodericus Berwout beloofden aan 

Gerardus gnd Lambrechts soen van Ghestel 28 oude schilden, 42 Hollandse 

plakken voor 1 oude schild gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 06-03-

1386) te betalen. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode et (dg: Gerardus) Theodericus Berwout 

promiserunt Gerardo (dg: La) dicto Lambrechts soen de (dg: Gheffen) 

#Ghestel# XXVIII aude scilde seu pro quolibet aude scilt XLII Hollant 

placken ad carnisprivium proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 09 do 11-01-1386. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan Willelmus Hels (1) een 

stuk land in Rosmalen, tussen Bruggen en Rosmalen, tussen voornoemde 

Willelmus Hels enerzijds en Gerongius Yden soen anderzijds, (2) een stukje 

land aldaar, aan het eind van voornoemd stuk land, tussen Petrus Otten soen 

enerzijds en Johannes Hullinc anderzijds. Johannes zv voornoemde verkoper 

Nijcholaus deed afstand. 

 

(dg: Jo) Nijcholaus de Heze textor laneorum (dg: quatuor lo) peciam terre 

sitam in parochia de Roesmalen inter Brugghen et Roesmalen inter 

hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem Gerongii Yden soen 

ex alio (dg: ut dicebat) atque particulam terre sitam ibidem ad finem 

dicte pecie terre inter hereditatem Petri Otten soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: quo) Johannis Hullinc ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo Hels predicto promittens warandiam et obligationem 

deponere. Quo facto Johannes filius dicti Nijcholai venditoris super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 10 do 11-01-1386. 

Arnoldus Alarts soen ev Aleijdis dvw Johannes Kepken verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Arnoldus Alarts soen tamquam maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Johannis Kepken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 11 do 11-01-1386. 

Henricus gnd Everaets soen, zijn dochter Ermgardis en Johannes Scilder van 

Berlikem ev Metta dv voornoemde Henricus deden tbv Petrus zv voornoemde 

Henricus en Johannes Conincs van Berlikem afstand van een stuk erfgoed, in 

Hintham, tussen Metta gnd Scoeteldreijers enerzijds en de middelste misse 

van voornoemde Henricus anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde 

Petrus. 

 

Henricus dictus Everaets soen (dg: Johannes) Ermgardis eius filia cum 

tutore et Johannes Scilder (dg: filius) de Berlikem maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie dicti Henrici super (dg: 

medietate) pecia (dg: terre sita) hereditatis sita in Hijntham inter 

hereditatem Mette dicte Scoeteldreijers ex uno et inter (dg: hereditatem) 

medium fimarium dicti missen dicti Henrici alio ut dicebant ad opus Petri 

filii dicti Henrici et Johannis Conincs de Berlikem renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro. 

 

BP 1177 f 219r 12 do 11-01-1386. 

(dg: Goetscalcus Steijmpel). 

 

BP 1177 f 219r 13 do 11-01-1386. 

Rodolphus van Dijnther beloofde aan Gerardus van Loen gnd Weghenneers soen, 

tbv Arnoldus Heijme, 20 oude schilden of de waarde en 4 Hollandse plakken 

na maning te betalen. 

 

Rodolphus de Dijnther promisit Gerardo de Loen dicto Weghenneers soen #ad 

opus Arnoldi Heijme# XX aude scilde seu valorem et IIII Hollant placken 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 14 do 11-01-1386. 

Metta dvw Alardus van den Put verkocht aan Alardus zvw Arnoldus van den Put 

alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders 

en na overlijden van Alardus bv voornoemde Metta, gelegen onder Rosmalen en 

Berlicum. 

 

Metta filia quondam Alardi van den Put cum tutore omnes hereditates sibi 

de morte quondam suorum parentum atque de morte quondam Alardi fratris 

olim dicte Mette successione advolutas quocumque locorum infra parochiam 

de Roesmalen et infra parochiam de Berlikem sitas ut dicebat vendidit 

Alardo filio quondam Arnoldi van den Put promittens cum tutore warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Trude et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 15 do 11-01-1386. 

Arnoldus zvw Alardus van den Put vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Arnoldus filius quondam Alardi van den Put prebuit et (dg: reportavit) et 

obtinuit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 219r 16 do 11-01-1386. 

Hubertus van Uden en zijn schoonzoon Godescalcus die Ketellaer beloofden 

aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 40 oude schilden, 4 Hollandse 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) 

te betalen. 

 

Hubertus de Uden et Godescalcus die Ketellaer eius gener promiserunt 

Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel XL aude scilde scilicet 

IIII Hollant gulden pro (dg: quolibet) #III# aude scilt computato ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 17 do 11-01-1386. 

Theodericus gnd Loenen soen verkocht aan Petrus zvw Johannes gnd Gerardinen 

soen (dg: der weduwen soen) de helft van een stuk land, in Erp, naast de 

plaats gnd Buksbruggen, tussen voornoemde Petrus enerzijds en Johannes 

Lammen soen anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, te weten 

de helft naast voornoemde Petrus. 

 

Theodericus (dg: L..) dictus (dg: Lonen) #Loenen# soen (dg: peciam terre 

sitam in parochia de Erpe) medietatem pecie terre site in parochia de 

Erpe iuxta (dg: pontem) #locum# dictum Buxbruggen inter hereditatem Petri 

(dg: der weduwen soen ex uno) filii quondam Johannis dicti Gerardinen 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Lammen soen ex alio #tendentis 

cum utroque fine ad communitatem# scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Petri ut dicebat vendidit dicto 

Petro promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 18 do 11-01-1386. 

Voornoemde Theodericus Loenen soen verkocht aan voornoemde Johannes Lammen 

soen de helft6 van voornoemd stuk land, te weten de helft naast voornoemde 

Johannes Lammen soen. 

 

Dictus Theodericus Loenen #soen# medietatem dicte pecie terre scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

Johannis Lammen soen vendidit dicto Johanni Lammen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 19 do 11-01-1386. 

Hubertus van Gouberdingen en Ghisbertus van den Hazenbossche beloofden aan 

Petrus Oer zvw Petrus Oers 18 oude schilden of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 06-03-1386) te betalen. 

 

Hubertus de (dg: Gorb) Gouberdingen et Ghisbertus van den Hazenbossche 

promiserunt Petro Oer filio quondam Petri Oers XVIII aude scilde seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 219r 20 do 11-01-1386. 

Johannes Lammen soen beloofde aan Theodericus Loenen soen 8 Brabantse 

dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, minus 6 Hollandse 

plakken, met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-1386) te betalen. 

 

Johannes Lammen soen promisit Theoderico Loenen soen octo Brabant dobbel 

scilicet L Hollant placken pro quolibet dobbel computato #minus (dg: XII) 

VI Hollant placken# ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 21 do 11-01-1386. 

Petrus zvw Johannes gnd Gerardinen soen beloofde aan Theodericus Loenen 

                         
6 Zie → BP 1180 p 408v 13 di 29-02-1396, overdracht van deze helft. 
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soen 8 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen 

gerekend, minus 6 Hollandse plakken met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-

1386) te betalen. 

 

(dg: Jo) Petrus filius quondam Johannis dicti Gerardinen soen promisit 

Theoderico Loenen soen octo Brabant dobbel scilicet L Hollant placken pro 

quolibet dobbel mottoen computato #minus sex Hollant placken# ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219r 22 do 11-01-1386. 

Willelmus gnd die Groet van Gorichem droeg over aan {hier is ruimte 

opengelaten}, tbv Johannes Kepken zv Willelmus Kepken van Nuwelant, 24 oude 

schilden, aan hem beloofd door Gerardus gnd Holle zvw Johannes gnd Monics 

van Os {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus dictus die Groet de Gorichem viginti quatuor (dg: aur) aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi a Gerardo 

dicto Holle filio quondam Johannis dicti Monics de Os prout in litteris 

supportavit {hier is ruimte opengelaten} ad opus Johannis Kepken filii 

Willelmi Kepken de Nuwelant cum litteris et jure. 

 

BP 1177 f 219r 23 do 11-01-1386. 

(dg: Johannes van Doerne wollenklerenwever). 

 

(dg: Johannes de Doerne textor laneorum). 

 

BP 1177 f 219r 24 do 11-01-1386. 

De broers Henricus en Mijchael, kvw Willelmus van der Woest, verkochten aan 

Cristianus zv Cristianus van den Hoeve ¼ deel in een stuk beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd die Elsdonk, beiderzijds tussen kvw Everardus 

Leenkens Kijnderen, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. Debent quatuor solidos. 

Henricus et Mijchael fratres liberi quondam Willelmi van der Woest (dg: 

peciam prati) #quartam partem ad se spectantem in pecia prati# sita in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Elsdonc inter hereditatem 

liberorum (dg: dictorum) #quondam Everardi# Leenkens Kijnderen ex (dg: 

uno et inter he) utroque latere coadiacentem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Cristiano filio Cristiani van den Hoeve promittentes 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes Trude et Goessuinus datum quinta post epiphaniam. (dg: 

Te). 

 

BP 1177 f 219r 25 do 11-01-1386. 

Gerardus zvw Johannes gnd Gerardinen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Gerardinen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf7 B 11 f.219v. 

 Quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1386. 

 Sexta post epiphanie: vrijdag 12-01-1386. 

 

BP 1177 f 219v 01 do 11-01-1386. 

Johannes van Doerne wollenklerenwever gaf uit aan Petrus gnd Tielen soen 

(1) een huis, tuin en berging, met ondergrond, in Empel, ter plaatse gnd 

Assmit, tussen Cristianus Roggen enerzijds en kv Nijcholaus gnd Berthen 

soen anderzijds, (2) 2 stukken dijk, in Empel, (2a) ter plaatse gnd Scinnen 

Eirde, tussen de dijk van Margareta van Roesel enerzijds en de dijk van 

Willelmus van Bakel anderzijds, (2b) ter plaatse gnd Diependijk, tussen de 

dijk van Sophija Roggen enerzijds en de dijk van Johannes van den Hout 
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anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een deel van de omheining van het 

kerkhof van Empel, 2 schelling gemeen paijment, 2 hoederen aan de kerk van 

Empel en aan de priester van die kerk, en thans voor een n-erfcijns van 12 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Solvit extraneus XII solidos. 

Johannes de Doerne textor laneorum domum ortum et granarium dictum berch 

cum suis fundis sitos in parochia de (dg: Er) Empel ad locum dictum 

Assmit inter hereditatem Cristiani Roggen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Nijcholai dicti Berthen soen ex alio ut dicebat atque duas (dg: 

pe) pecias aggeris sitas in parochia de Empel quarum una (dg: inter) ad 

locum dictum Scinnen (dg: de) Eirde inter aggerem Margarete de Roesel et 

inter aggerem Willelmi de Bakel et altera ad locum dictum Dijependijc 

inter aggerem Sophije Roggen et inter aggerem Johannis van den Hout #sunt 

site# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Petro dicto Tielen soen ab 

eodem hereditarie possidendos pro parte sepis seu (dg: sespen dicti) 

valli dicti gelijnt cijmitherii de Empel ad (dg: ..) premissa spectante 

(dg: ad) et pro duobus solidis communis pagamenti et duobus pullis 

ecclesie de Empel et presbitro eiusdem ecclesie exinde solvendis dandis 

etc et pro hereditario censu XII solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie Remigii ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit insuper super omnia 

quod ipse dictas duas pecias aggeris et partem sepis et (dg: wal) valli 

dicti gelijnt (dg: tl) perpetue taliter observabit sic quod primodicto 

Johanni dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes Trude 

et Goessuinus datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1177 f 219v 02 do 11-01-1386. 

Johannes van Troest ev Bela dvw Theodericus zv Godefridus bakker verkocht 

aan Henricus gnd Bollen en Willelmus zv Henricus van den Doeren een deel 

van een beemd gnd die Lange Beemd7, op de plaats gnd Dungen, tussen kvw 

Albertus van Scijnle en Rutgherus gnd Hutman enerzijds en Henricus van 

Woestlake anderzijds, welk deel aan voornoemde wijlen Theodericus zv 

Godefridus in cijns was uitgegeven door Egidius van Doorn, belast met 

cijnzen in de brieven vermeld. De brief aan een van beiden overhandigen. 

 

Johannes de Troest maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue 

uxoris filie quondam Theoderici filii Godefridi pistoris quandam partem 

cuiusdam prati dicti communiter die Langhen Beemt siti super locum dictum 

Dunghen inter hereditatem liberorum quondam Alberti de Scijnle et 

Rutgheri dicti Hutman ex uno et inter hereditatem Henrici de Woestlake ex 

alio datam ad censum dicto quondam Theoderico filio (dg: quondam) 

Godefridi ab Egidio de Spina prout in litteris hereditarie (dg: vendidit 

#su) vendidit# Henrico dicto Bollen (dg: sup) et Willelmo filio Henrici 

van den Doeren supportavit cum  litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte et dicti quondam Theoderici 

deponere exceptis censibus in dictis (dg: litteris) litteris contentis. 

Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1177 f 219v 03 do 11-01-1386. 

Johannes Kepken van Gheffen verkocht aan Mechtildis wv Gerardus van Berze 2 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, tussen Gerardus gnd Arts 

soen enerzijds en Rodolphus gnd Bubbe Wijnrics soen anderzijds, aan hem 

verkocht door Aleijdis wv Benedictus Bits van Gheffen, haar kinderen 

Johannes, Petrus, Theodericus en Bertradis, en Henricus gnd Sceenken. 

 

Johannes Kepken de Gheffen duo iugera terre sita in parochia de Nuwelant 

in loco dicto communiter Vinckel inter hereditatem Gerardi dicti Arts 

soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi dicti Bubbe Wijnrics soen ex 

                         
7 Zie → BP 1177 f 312v 01 do 19-07-1386, overdracht van de Lange Beemd. 
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alio vendita sibi ab Aleijde relicta quondam Benedicti Bits de Gheffen 

Johanne Petro Theoderico et Bertrade eius liberis et Henrico dicto 

Sceenken prout in litteris hereditarie vendidit Mechtildi relicte quondam 

Gerardi de Berze (dg: pro) supportavit cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 219v 04 do 11-01-1386. 

Johannes Cloet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Cloet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219v 05 do 11-01-1386. 

Gerardus van den Water van Gheldorp verkocht aan Johannes zvw Willelmus van 

der Heze een stuk land, in Geldrop, tussen wijlen Lodekinus zvw Arnoldus 

Heijlwigen soen enerzijds en voornoemde Johannes zvw Willelmus van der Heze 

anderzijds, belast met ½ kapoen. 

 

Solvit. 

Gerardus van den Water de Gheldorp peciam terre sitam in parochia de 

Gheldorp inter hereditatem #quondam# Lodekini filii quondam Arnoldi 

Heijlwigen soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Willelmi van der Heze ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni filio quondam Willelmi van der (dg: Heze) Heze promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto dimidio capone annuatim exinde 

de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 219v 06 do 11-01-1386. 

Andreas zv Willelmus Andries soen ontlastte Jacobus Goetscalcs van de helft 

van 30 gulden, die voornoemde Jacobus beloofd had aan voornoemde Andreas en 

Ludingus zvw Jacobus van Uden. 

 

Andreas filius Willelmi Andries soen quitum clamavit Jacobum Goetscalcs a 

(dg: XV gulden quos) medietate XXX gulden quos dictus Jacobus promisit 

dicto Andree et Ludingo filio quondam Jacobi de Uden in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. 

 

BP 1177 f 219v 07 do 11-01-1386. 

Jacobus Goetscalcs ontlastte voornoemde Andreas zv Willelmus Andries soen 

van alle geschillen, waarmee hij voornoemde Andreas kan aanspreken. 

 

Jacobus Goetscalcs quitum clamavit dictum Andream ab omnibus et singulis 

causis et impeticionibus quibus mediantibus ipse (dg: dictum Jacobum 

ipse) Andream impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem recognescens sibi ab huiusmodi causis et (dg: impetibus) 

impeticionibus (dg: quit) a dicto Andrea fore satisfactum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 219v 08 do 11-01-1386. 

Willelmus gnd Gielijs soen van Kessel, Arnoldus van Kessel zvw Johannes gnd 

Louwers en Vastradus zvw Johannes van Berkel beloofden aan Henricus Raet 84 

oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Willelmus dictus Gielijs soen de Kessel Arnoldus de Kessel filius quondam 

Johannis #dicti# Louwers (dg: fi) Vastradus filius quondam Johannis de 

Berkel promiserunt Henrico Raet (dg: X) LXXXIIII aude scilde scilicet 

IIII gulden pro tribus aude scilde computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Trude et Lonijs datum supra #(dg: datum 

supra)#. 
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BP 1177 f 219v 09 do 11-01-1386. 

De broers Johannes en Theodericus Bijlant, kvw hr Johannes van Eijndoven 

ridder, beloofden voornoemde 3 schadeloos te houden. 

 

Solvit II plack. 

Johannes et Theodericus Bijlant fratres liberi quondam domini Johannis de 

Eijndoven #militis# promiserunt dictos 3 indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 219v 10 do 11-01-1386. 

(dg: Henricus Becker). 

 

BP 1177 f 219v 11 do 11-01-1386. 

Henricus Becker zvw Rodolphus Becker: de wallen van de sloten van 

voornoemde Henricus, gelegen achter de weg van de Vughterdijk, te weten de 

wallen van een zekere {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Becker filius quondam Rodolphi Becker vallaconnes dictas walle 

fossatorum dicti Henrici sitorum retro vicum aggeris Vuchtensis (dg: 

inter) scilicet (dg: de) vallaconnes dictas walle de quodam. 

 

BP 1177 f 219v 12 vr 12-01-1386. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Willelmus van Kessel zv 

Aleidis 22 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Johannes de Vucht cyrothecarius promisit Willelmo de Kessel filio Aleidis 

XXII aude scilde IIII gulden pro III aude scilde computato ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Lonijs et Neijnsel datum sexta 

post epiphanie. 

 

BP 1177 f 219v 13 vr 12-01-1386. 

Lambertus zvw Arnoldus Reijners soen verkocht aan Arnoldus van Enode (1) ½ 

dagmaat beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Nieuwe Beemden, 

tussen voornoemde Arnoldus van Enode enerzijds en hr Johannes van Uden 

priester anderzijds, (2) ½ dagmaat beemd, in Vught Sint-Petrus, naast de 

dijk van Herlaar, ter plaatse gnd Kouwenbos, tussen erfgoed van de heren 

van de Duitse orde enerzijds en voornoemde Arnoldus van Enode anderzijds, 

belast met de cijnzen, die wijlen voornoemde Arnoldus Reijners soen hieruit 

placht te betalen. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi Reijners soen dimidiam diurnatam prati 

sitam in parochia sancti Petri de Vucht in loco dicto die Nuwe Beemde 

inter hereditatem Arnoldi de Enode ex uno et hereditatem domini Johannis 

de Uden presbitri ex alio atque dimidiam diurnatam prati sitam in dicta 

parochia iuxta aggerem de Herlaer in loco dicto (dg: q) Couwenbossche 

inter hereditatem dominorum theutonicorum ex uno et hereditatem dicti 

Arnoldi de Enode ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de 

Enode promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

quos dictus quondam Arnoldus Reijners soen exinde solvere consuevit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 219v 14 vr 12-01-1386. 

Arnoldus Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 219v 15 vr 12-01-1386. 

Johannes zvw Woltherus gnd van Bucstel zadelmaker deed tbv zijn zwager 

Franco Nollekens afstand van 10 morgen land, in een kamp gnd dat Achterste 

Oijenrebroek, welke 10 morgen voornoemde wijlen Woltherus verworven had van 
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hr Johannes heer van Cuijk en Hoestraten ridder. 

 

Johannes filius quondam Woltheri dicti de Bucstel sellipari super (dg: 

dece) decem jugeribus terre sitis in campo dicto dat Efterste 

Oijenrebroec que X jugera terre dictus quondam Woltherus erga dominum 

Johannem dominum de Kuijc et de Hoestraten militem acquisiverat prout in 

litteris atque super toto jure ad opus Franconis Nollekens sui sororii 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 219v 16 vr 12-01-1386. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os beloofde aan Goddinus van Lijt, tbv hem 

en Aleidis van Rijsewijc, 20 oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude 

schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici de Os promisit Goddino de Lijt #ad 

opus sui et ad opus Aleidis de Rijsewijc# XX aude scilde scilicet IIII 

gulden Hollandie pro III aude scilde computato ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. (dg: testes datum ut supra) Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 219v 17 vr 12-01-1386. 

Ludovicus des Proefst soen, zijn broer Theodericus en Gerardus Scade zvw 

Henricus van Os beloofden aan Albertus van Uden 30 oude schilden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Ludovicus des Proefst soen Theodericus (dg: Luwe) eius frater et Gerardus 

Scade filius quondam Henrici de Os promiserunt Alberto de Uden XXX aude 

scilde vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 219v 18 vr 12-01-1386. 

De eerste twee zullen de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primi duo servabunt alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 B 12 f.220. 

 Sexta post epiphanie: vrijdag 12-01-1386. 

 in octavis epiphanie: zaterdag 13-01-1386. 

 Secunda post octavas epiphanie: maandag 15-01-1386. 

 Tercia post octavas epiphanie: dinsdag 16-01-1386. 

 Quarta post octavas epiphanie: woensdag 17-01-1386. 

 Sexta post octavas epiphanie: vrijdag 19-01-1386. 

 in die Sebastiani: zaterdag 20-01-1386. 

 

BP 1177 f 220r 01 vr 12-01-1386. 

Johannes zvw Arnoldus Man van Alem verkocht aan Henricus van Loen 

korenkoper een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of ander paijment, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Alem, tussen 

Baudekinus van Alem enerzijds en Henricus gnd Godevaerts soen anderzijds, 

(2) 1 morgen land aldaar, achter voornoemde tuin, naast Elisabeth dvw 

Godefridus Trudenneer enerzijds, (3) een hofstad aldaar, tussen voornoemde 

Elisabeth enerzijds en Petrus gnd Engbrechts soen anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Man de Alem hereditarie vendidit Henrico 

de Loen emptori bladi annuum et hereditarium censum unius aude scilde 

Francie vel alterius pagamenti solvendum hereditarie Martini ex domo et 

orto sitis in parochia de Alem inter hereditatem Baudekini de Alem ex uno 

et hereditatem Henrici dicti Godevaerts soen ex alio atque ex uno jugero 

terre sito ibidem retro ortum predictum inter hereditatem Elisabeth filie 
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quondam Godefridi Trudenneer ex uno (dg: et inter) !item ex domistadio 

sito ibidem inter hereditatem dicte Elisabeth ex uno et hereditatem Petri 

dicti Engbrechts soen ex alio ut dicebat promittens warandiam #questionem 

proximitatis# et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis (dg: atque u) inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Scilder et Emonuds datum sexta post 

epiphaniam. 

 

BP 1177 f 220r 02 vr 12-01-1386. 

Johannes gnd Piekenvelt beloofde aan Johannes Kepken zv Elisabeth van 

Geffen 20 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 lichte schild 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Johannes dictus Piekenvelt! promisit Johanni Kepken filio Elisabeth de 

Geffen XX licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Truden et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 220r 03 vr 12-01-1386. 

Reijnerus zvw Henricus Arts soen droeg over aan Lambertus zv Arnoldus gnd 

Reijners soen en Johannes zv Johannes van der Hoeven 1/6 deel, dat aan hem 

en aan zijn broer Johannes behoort, in een huis en tuin in Vught Sint-

Petrus, tussen Godefridus Vleminc en zijn zuster Clemencia enerzijds en 

Metta gnd Rolofs anderzijds. Zijn voornoemde broer Johannes zal afstand 

doen. 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Arts soen (dg: domum) sextam partem ad 

se et ad Johannem suum fratrem spectantem in domo orto sitis in parochia 

sancti Petri de Vucht inter hereditatem Godefridi (dg: Vre) Vleminc et 

Clemencie eius sororis ex uno et hereditatem Mette dicte Rolofs ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto filio Arnoldi dicti Reijners 

soen et Johanni filio Johannis van der Hoeven promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere et quod ipse dictum Johannem suum 

fratrem ad opus dictorum Lamberti et Johannis faciet renunciare. Testes 

Neijnsel et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 220r 04 vr 12-01-1386. 

Johannes van Engelant zvw Arnoldus van Engelant verkocht aan Johannes gnd 

van Zwalmen schoenmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en wijlen Matheus Becker 

anderzijds, reeds belast met 1 oude schild, (2) een huis en tuin, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Gerardus gnd die Decker enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, dit huis en tuin reeds belast met 6 lopen 

rogge. 

 

Johannes de Engelant (dg: here) filius quondam Arnoldi de Engelant 

hereditarie vendidit Johanni dicto de Zwalmen sutori hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini ex uno jugero terre sito in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Hijnen inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex uno et 

hereditatem quondam Mathei Becker ex alio item (dg: de) ex domo et orto 

sitis in (dg: dicta) parochia et loco predictis inter hereditatem Gerardi 

dicti die Decker ex uno et (dg: .) inter communem platheam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno 

antiquo scilt ex dicto jugero terre atque sex lopinis siliginis ex dictis 

domo et orto prius solvendis promisit sufficientem facere. Testes 

Neijnsel et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 220r 05 za 13-01-1386. 

Johannes zvw Johannes Kemerlinc verkocht aan Sophia wv Goessuinus van 

Lieshout een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 
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leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1387), gaande uit (1) een 

huis en tuin, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Gerongius Betten 

soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 3 lopen land, tegenover 

voornoemd huis en tuin, tussen wijlen Johannes Betten soen enerzijds en 

voornoemde Gerongius anderzijds, reeds belast met 21 penning hertogencijns. 

De brief overhandigen aan Jordanus van Roesmalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kemerlinc hereditarie vendidit Sophie 

relicte quondam Goessuini de Lieshout hereditariam paccionem (dg: ....) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum ex domo et orto sitis in parochia 

de Roesmalen in loco dicto Bruggen inter hereditatem Gerongii Betten soen 

ex uno et (dg: inter hereditatem quondam Johannis Betten soen) #inter 

communitatem# ex alio atque ex tribus lopinatis terre sitis in opposito 

domus et orti predictorum inter hereditatem (dg: Johannis ?Gender) 

quondam Johannis Betten soen ex uno et hereditatem dicti Gerongii ex alio 

ut dicebat promittens warandiam etaliam obligationem deponere exceptis 

XXI denariis census domino duci prius solvendis promittens sufficientem 

facere. Testes Neijnsel et Scilder datum in octavis epiphanie. Detur 

Jordano de Roesmalen. 

 

BP 1177 f 220r 06 ma 15-01-1386. 

Henricus Raet beloofde aan Ywanus Stierken 80 Hollandse dobbel, 42 

Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Ywano Stierken LXXX Hollant dobbel vel pro 

quolibet (dg: .) XLII Hollant placken ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Lonijs et Raet predictus datum secunda post octavas 

epiphanie. 

 

BP 1177 f 220r 07 ma 15-01-1386. 

(dg: Goessuinus zvw Andreas van Bernheze ev Metta dv Johannes). 

 

(dg: Goessuinus filius quondam Andree de Bernheze l maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie Johannis). 

 

BP 1177 f 220r 08 di 16-01-1386. 

De broers Michael en Goessuinus, kv Willelmus Reijnsen soen, beloofden aan 

Moers zv Egidius van Lieshout 83 oude schilden, 4 Hollandse of Gelderse 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-

1386) te betalen. 

 

Michael et Goessuinus fratres liberi Willelmi Reijnsen soen promiserunt 
!Moers filio Egidii de Lieshout LXXXIII aude scilde IIII gulden Hollandie 

vel Gelrie pro III aude scilde computato ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Lonijs et Neijnsel datum 3a post octavas epiphanie. 

 

BP 1177 f 220r 09 wo 17-01-1386. 

Johannes Lisscap zvw Thomas Valant beloofde aan Gerardus van de Doorn 70 

gulden na maning te betalen. 

 

Johannes Lisscap filius quondam Thome Valant promisit Gerardo de Spina 

LXX gulden ad monitionem persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum 

quarta post octavas epiphanie. 

 

BP 1177 f 220r 10 vr 19-01-1386. 

Henricus Weijer verklaarde dat met zijn instemming Jutta dvw Henricus gnd 

Persoens soen van Eijndoven, zolang ze hem zal overleven, zal ontvangen (1) 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus en 
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Jutta verworven8 hadden van Johannes gnd Kepken zv Elisabeth van Geffen, 

(2) een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus en 

Jutta verworven9 hadden van Lambertus zvw Zebertus gnd des Walen soen van 

Berchen. 

 

Henricus Weijer palam recognovit id esse sue libere voluntatis quod Jutta 

filia quondam Henrici dicti Persoens soen de Eijndoven quamdiu idem Jutta 

vixerit superviva integraliter percipiet et levabit vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam dicti Henricus et Jutta erga 

Johannem dictum Kepken filium Elisabeth de Geffen acquisiverant prout in 

litteris atque vitalem pensionem unius modii siliginis dicte mensure quam 

dicti Henricus et (dg: Y) Jutta erga Lambertum filium quondam Zeberti 

dicti des Walen soen de Berchen acquisiverant prout in aliis salvis tamen 

dicto Henrico suo jure sibi post mortem dicte Jutte competente in dictis 

pensionibus si dictum Henricum post mortem dicte Jutte vivere contingat 

supervivum. Testes Neijnsel et Scilder datum (dg: quarta) #sexta# post 

octavas epiphanie. 

 

BP 1177 f 220r 11 za 20-01-1386. 

Ghisbertus van Vlochoeven en Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht, zijn helft, van 5 mud rogge, maat van Eersel, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit goederen van Gerardus van Dommellen, gnd te 

Kerkhoven, in Dommellen. 

 

Ghisbertus de Vlochoeven et Willelmus Coptiten hereditariam paccionem 

#(dg: med) medietatem ad se spectantem# quinque modiorum siliginis 

mensure de Eersel solvendam hereditarie purificationis ex bonis Gerardi 

de Dommellen (dg: dicti de Cijmitherio) dictis te Kerchoeve sitis in 

Dommellen et ex eorum attinentiis monuit de tribus annis. Testes Scilder 

et Emondus datum in die Sebastiani. 

 

BP 1177 f 220r 12 za 20-01-1386. 

Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van de helft, die aan hem 

en aan zijn zusters behoort, in een b-erfpacht van 9 mud 2 zester rogge, 

die Woltherus van Erpe verworven had van Willelmus van Langelaer. 

 

Willelmus Coptiten medietatem ad se spectantem #et ad suas sorores 

spectantem# in hereditaria paccione novem modiorum (dg: si) et duorum 

sextariorum siliginis quam Woltherus de Erpe erga Willelmum de Langelaer 

acquisiverat et quam medietatem dictus Willelmus ad se et ad dictas suas 

sorores pertinere dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 B 13 f.220v. 

 in die Agnetis: zondag 21-01-1386. 

 Tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1386. 

 in crastino Agnetis: maandag 22-01-1386. 

 

BP 1177 f 220v 01 zo 21-01-1386. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder en Theodericus Rover zvw hr 

Emondus Rover ridder beloofden aan Philippus Asinarius etc 120 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 06-03-1386; 10+28+6=44 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis et 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis promiserunt 

Philippo Asinario etc centum et XX aude scilde (dg: Francie Fra) ad (dg: 

p) carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Trude et 

                         
8 Zie ← BP 1177 f 026v 05 do 19-02-1383, verkoop van de lijfpacht. 
9 Zie ← BP 1176 f 244v 12 do 13-02-1382, verkoop van de lijfpacht. 
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Emont datum in die Agnetis. 

 

BP 1177 f 220v 02 zo 21-01-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 220v 03 di 23-01-1386. 

Reijnerus Kul verkocht aan Jacobus Stephens een n-erfpacht10 van 1 mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht11 van 4 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 4 mud Johannes Blanckaert en Henricus zv Henricus gnd 

Wickenvoert met Sint-Andreas aan hem leveren, gaande uit (1) 2/4 deel van 

13 bunder land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed van 

Metta dvw Bruijstinus van Oesterwijc, gnd Einsenakker, enerzijds en de 

plaats gnd Tolberg anderzijds, (2) 2/4 deel van 1 bunder land aldaar, over 

een gemeen water, naast voornoemde 13 bunder, en 2/4 deel van de gebouwen 

hierop, (3) 1/3 deel van 4 bunder land in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, (4) ¼ deel van 4 bunder land, gelegen achter Udenhout, naast de 

plaats gnd Einser, (5) ¼ deel van een huis en erf aldaar, (6) ¼ deel van 9 

bunder land aldaar, naast de gemene weg. 

 

Reijnerus Kul hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco de hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem IIIIor modiorum siliginis Johannes Blanckaert et Henricus 

filius Henrici dicti Wickenvoert sibi solvere tenentur hereditarie in 

festo Andree ex duabus quartis partibus tredecim bonariorum terre sitorum 

in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

Mette filie quondam Bruijstini de Oesterwijc (dg: ex uno) conventualiter 

de Eijnschenacker nominatam ex uno et inter locum dictum Tolberch ex alio 

atque ex duabus quartis partibus unius bonarii terre siti ibidem ulra 

quandam communem aquam tendentem iuxta predicta (dg: d) tredecim bonaria 

terre atque ex duabus quartis partibus edificiorum in jamdicto bonario 

terre consistentium item ex tercia parte quatuor bonariorum terre sitorum 

in dicta parochia in #dicto# loco die Udenhout vocato item ex quarta 

parte quatuor bonariorum terre sitorum retro dictum locum Udenhout 

vocatum juxta locum dictum Eijnscher item ex quarta parte cum eius 

attinentiis domus et aree ibidem site item ex quarta parte novem 

bonariorum terre sitorum ibidem contigue iuxta communem platheam ut 

dicebat hereditarie vendidit Jacobo Stephens promittens warandiam et (dg: 

al) obligationem in dicta paccione unius modii siliginis deponere et 

sufficientem facere. Testes Emondus et Goessuinus datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1177 f 220v 04 di 23-01-1386. 

Reijnerus zvw Johannes zvw Reijnerus Cul verkocht aan Jacobus gnd Stephens 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Pasen en de 

andere helft met Sint-Remigius belijder, gaande uit een voorhuis en erf van 

wijlen Jacobus gnd Dunnecop, in Den Bosch, in de Orthenstraat, welke cijns 

aan voornoemde wijlen Johannes was verkocht door Godefridus zvw voornoemde 

Jacobus Dunnecop. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis filii quondam Reijneri (dg: K) Cul 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum singulis annis 

hereditarie mediatim in festo pasche et mediatim in festo beati Remigii 

confessoris de domo et area anteriore quondam Jacobi dicti Dunnecop sita 

in Busco ad vicum Orthensem venditum dicto quondam Johanni a Godefrido 

filio quondam dicti Jacobi Dunnecop prout in litteris #et quem nunc ad se 

pertinere dicebat# hereditarie vendidit Jacobo dicto Stephens (dg: soen) 

suportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

                         
10 Zie → BP 1178 f 129r 05 do 09-12-1389, verkoop van de pacht van 1 mud. 
11 Zie ← BP 1177 f 013r 06 za 20-12-1382, verkoop van een pacht van 2 mud uit deze pacht van 4 
mud. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

36 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 220v 05 di 23-01-1386. 

Reijnerus zvw Johannes zvw Reijnerus gnd Cul verkocht aan Jacobus Stephens 

een b-erfcijns van 8 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis en hofstad, in Empel, welke cijns aan wijlen voornoemde Johannes 

was verkocht door Mathias zvw Johannes gnd Han Lisen Neve, en welke cijns 

nu aan hem behoort. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis filii quondam Reijneri dicti Cul 

hereditarium censum octo solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini de (dg: quadam) domo et domistadio sitis in parochia 

de Empel venditum dicto quondam Johanni a Mathia filio quondam Johannis 

dicti Han Lisen Neve prout in litteris et quem censum nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit Jacobo Stephens (dg: soen) 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 220v 06 di 23-01-1386. 

Reijnerus gnd Culle ev Elisabeth dvw Johannes gnd Honijman verkocht aan 

Jacobus Stephens een b-erfcijns van 16 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit erfgoederen, behorend aan Gerardus Boet, in Alem, welke 

cijns aan wijlen voornoemde Johannes Honijman was verkocht door voornoemde 

Gerardus Boet. 

 

Reijnerus (dg: filius quo) dictus Culle maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Johannis dicti Honijman 

hereditarium censum sedecim solidorum monete solvendum hereditarie 

Martini de quibusdam hereditatibus ad Gerardum Boet spectantibus sitis in 

Alem venditum dicto quondam Johanni Honijman a dicto Gerardo (dg: Boe) 

Boet prout in litteris et quem censum dictus Reijnerus nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit Jacobo Stephens (dg: soen) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 220v 07 ma 22-01-1386. 

Mechtildis wv Adam gnd Eelkens schoenmaker machtigde hr Johannes van 

Neijnsel dekaan van Woensel en Henricus Louwer haar cijnzen, pachten en 

tegoeden te manen. 

 

Mechtildis relicta quondam Ade dicti Eelkens sutoris dedit potestatem 

domino Johanni de Neijnsel decano Woensellensi et Henrico Louwer vel 

eorum alteri monendi eius census pacciones et credita sua ut in forma 

atque prosequendi omnes suas hereditates et eas defendi absque aliqua 

revocacione. Testes Scilder et Steenwech datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1177 f 220v 08 ±ma 22-01-1386. 

Denkina? (dg: Sophia wv Mar). 

 

Denkina? (dg: Sophia relicta quondam Mar). 

 

BP 1177 f 220v 09 di 23-01-1386. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verkocht aan Petrus zvw Johannes Haen van 

Stripe ¼ deel in een hoeve gnd het Goed ten Bogaarden, in Strijpt, met 

toebehoren, deels ook gelegen onder Blaerthem Sint-Lambertus, welk ¼ deel 

aan voornoemde Leonius gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn 

grootmoeder jkvr Aleidis Aijkini, dit ¼ deel belast met (1) de grondcijns, 

(2) ½ mud rogge b-erfpacht aan Ghevardus Stummeken, (3) 10 schelling geld 

aan de priesters in Den Bosch. Voornoemde Leonius en Hubertus van 

Gouberdingen behouden 10 schelling geld n-erfcijns, die laatstgenoemde 

Petrus aan hen heden beloofd heeft, gaande uit de helft van voornoemde 
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hoeve. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe quartam partem ad se spectantem in 

quodam manso dicto tGoet ten Boeghaert sito in parochia de Stripe cum 

attinentiis eiusdem quarte partis singulis et universis quocumque locorum 

tam infra dictam parochiam quam infra parochiam de Blaerthem sancti 

Lamberti (dg: ded) sitis quam quartam partem dictus Leonius sibi de morte 

quondam domicelle Aleidis Aijkini sue avie successione hereidtarie 

advolutam esse ac sibi mediante divisione hereidtaria inter eius in hoc 

coheredes habita in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Petro 

filio quondam Johannis Haen de Stripe promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: hereditaria paccione un) octo (dg: 

denariis et dimidio denariis duci) dominis fundi et dimidio modio 

siliginis hereditarie paccionis Ghevardo Stummeken et X solidis monete 

presbitris in Busco ex dicta quarta parte solvendis salvis eciam dicto 

Leonio et Huberto de Gouberdingen X solidis monete hereditarii census 

quos dictus Petrus dictis Leonio et Huberto ex medietate dicti mansi 

coram scabinis infrascriptis promiserat ut dicebat. Scilder et Raet datum 

3a post Agnetis. 

 

BP 1177 f 220v 10 di 23-01-1386. 

Johannes van Ouden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 220v 11 di 23-01-1386. 

Hubertus van Gouberdingen ev Johanna dvw Petrus gnd van Erpe verkocht aan 

voornoemde Petrus een ander ¼ deel van voornoemde hoeve, belast met 8½ 

penning grondcijns. 

 

Hubertus de Gouberdingen maritus et tutor legitimus ut asserebat Johanne 

sue uxoris filie quondam Petri dicti de Erpe alteram quartam partem dicti 

mansi ut supra hereditarie vendidit dicto Petro (dg: et erit totum ut 

supra testes datum ut supra) promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis octo et dimidio denariis domino fundi et erit ulterius 

ut supra per totum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 220v 12 di 23-01-1386. 

Johannes van Ouden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

1177 mf7 B 14 f.221. 

 Tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1386. 

 in festo conversionis Pauli: donderdag 25-01-1386. 

 

BP 1177 f 221r 01 di 23-01-1386. 

Petrus zvw Johannes Haen van Stripe beloofde aan Leonius zvw Petrus van 

Erpe en aan Hubertus van Goubordingen een n-erfcijns van 10 schelling geld, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit de helft van voornoemde hoeve. 

 

Petrus filius quondam Johannis Haen de Stripe promisit se daturum Leonio 

filio quondam Petri de Erpe et Huberto de Goubordingen hereditarium 

censum X solidorum monete hereditarie Martini ex medietate dicti mansi ut 

supra. Testes Scilder et Raet datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1177 f 221r 02 di 23-01-1386. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes Haen van Stripe, Godefridus Agnesen soen en 

Arnoldus van den Venne beloofden aan Leonius zvw Petrus van Erpe 149 

Brabantse dobbel, 55 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, 

een helft te betalen met Pinksteren (zo 10-06-1386) en de andere helft met 
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Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386). 

 

Dictus Petrus Godefridus Agnesen soen et Arnoldus van den (dg: Venn) 

Venne promiserunt Leonio filio quondam Petri de Erpe C et (dg: dim) XLIX 

Brabant dobbel vel pro quolibet LV Hollant (dg: dobbel ad) #placken# 

mediatim penthecostes et mediatim Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221r 03 di 23-01-1386. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes Haen van Stripe, Godefridus Agnesen soen en 

Arnoldus van den Venne beloofden aan Hubertus van Gouberdingen 149 

Brabantse dobbel, 55 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, 

een helft te betalen met Pinksteren (zo 10-06-1386) en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386). 

 

Dicti debitores promiserunt Huberto de Gouberdingen C et XLIX Brabant 

dobbel vel pro quolibet LV Hollant placken mediatim penthecostes et 

mediatim Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221r 04 di 23-01-1386. 

Voornoemde Petrus beloofde zijn twee medeschuldenaren van beide beloften 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit dictos suos condebitores indempnes servare de 

ambobus promissionibus. Testes datum ut supra. Detur dicto Arnoldo. 

 

BP 1177 f 221r 05 di 23-01-1386. 

Johannes van Ouden verkocht aan Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de 

oudere een b-erfcijns van 3 oude schilden en een b-erfcijns van 20 

schelling geld, welke cijnzen voornoemde Arnoldus Mersman beloofd had aan 

Willelmus van der Aelstvoort, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

erfgoederen in Oss, en welke cijnzen voornoemde Willelmus overgedragen had 

aan voornoemde Johannes van Ouden. 

 

Johannes de Ouden hereditarium censum trium aude scilde atque 

hereditarium censum XX solidorum monete (dg: solvendum here 

purificationis ex) quos Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman 

senioris !Willelmo van der Aelstvoort hereditarie purificationis ex 

quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Os et quos census dictus 

Willelmus prefato Johanni de Ouden supportaverat prout in litteris 

hereditarie vendidit dicto Arnoldo Mersman supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221r 06 di 23-01-1386. 

Jkvr Margareta dvw Johannes Aijkini verkocht aan Petrus zvw Johannes gnd 

Haen een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, en een b-erfcijns 

van 2 schelling geld, die voornoemde Petrus beloofd had aan Aleidis wv 

voornoemde Johannes Aijkini, met Lichtmis in Stripe te leveren, gaande uit 

erfgoederen in Blaerthem, ter plaatse gnd Gestel. 

 

Domicella Margareta filia quondam Johannis Aijkini cum tutore 

hereditariam pacconem unius modii siliginis mensure de Eijndoven atque 

hereditarium censum duorum solidorum monete quos Petrus filius quondam 

Johannis dicti Haen promiserat se daturum Aleidi relicte dicti quondam 

Johannis Aijkini hereditarie purificationis et in Stripe tradendos ex 

quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Blaerthem ad locum dictum 

Gestel prout in litteris (dg: hereditarie vend) et quos nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit predicto Petro supportavit cum 

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



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

39 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221r 07 di 23-01-1386. 

Johannes zvw Sophia gnd Gheenkens snijder droeg over aan Godefridus zv 

Godefridus Ketelleer een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Metta gnd Toterquaets enerzijds en erfgoed van wijlen 

Aleidis wv Johannes Aijkini anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat 

tot aan het kerkhof van de kerk van Sint-Jan-Baptist. 

 

Johannes filius quondam Sophie dicte Gheenkens sartor domum et aream 

sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Mette dicte 

Toterquaets ex uno et hereditatem quondam Aleidis relicte quondam 

Johannis Aijkini ex alio tendentem a vico Hijnthamensi predicto ad 

cijmitherium ecclesie sancti Johannis ewangeliste ut dicebat hereditarie 

supportavit Godefrido filio Godefridi Ketelleer simul cum omnibus 

litteris quas inde habuit mencionem de premissis facientibus promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Truden et 

Emondus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221r 08 di 23-01-1386. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Johannes zv Sophia Gheenkens, 

tbv hem en zijn vrouw Heilwigis dvw Arnoldus van Waelwijc, een lijfrente 

van 7 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia habita et habenda se daturum dicto 

Johanni filio Sophie Gheenkens ad opus sui et ad opus Heilwigis sue 

uxoris filie quondam Arnoldi de Waelwijc vitalem pensionem VII aude 

scilde vel valorem anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius 

eorum mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis ut dicebat et alter diutius vivens obtinebit et cum ambe etc. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221r 09 di 23-01-1386. 

Hermannus Pijnghe verkocht aan Johannes zvw Gerardus Kesselman een huis12 en 

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo zv 

Gerardus Kessellen soen van Os enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Tephelen anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot 

aan erfgoed van voornoemde Johannes van Tephelen, belast met een b-erfcijns 

van 3 pond 8 schelling geld. 

 

Hermannus Pijnghe domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem Ghibonis filii Gerardi Kessellen soen de Os ex uno et 

hereditatem Johannis de Tephelen ex alio tendentem a dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum ad hereditatem dicti Johannis de (dg: Tep) 

Tephelen ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Gerardi 

Kesselman promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu trium librarum et octo solidorum monete inde solvendo. 

 

BP 1177 f 221r 10 do 25-01-1386. 

Franco van Ghestel zvw Willelmus beloofde aan Johannes zvw Johannes van 

Ghestel dat hij een b-erfcijns zal betalen van 10 pond geld, die Gerardus 

zvw Gerardus Vosse beurt, gaande uit de helft, die behoorde aan wijlen 

voornoemde Johannes van Ghestel, in de windmolen in Helvoirt. 

 

Franco de Ghestel filius quondam Willelmi promisit super omnia Johanni 

filio quondam Johannis de (dg: H) Ghestel quod ipse Franco hereditarium 

censum X librarum monete quem Gerardus filius quondam Gerardi Vosse 

                         
12 Zie → BP 1178 f 249r 04 wo 07-07-1389, verkoop van waarschijnlijk dit 

huis. 
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solvendum habet annuatim et hereditarie ex medietate que spectabat ad 

dictum quondam Johannem de Ghestel (dg: si) in molendino venti sito in 

Helvoert ut dicebat singulis annis et perpetue taliter dabit et exsolvet 

sic quod (dg: d) primodicto Johanni et quibuscumque heredibus et 

hereditatibus dicti quondam Johannis de Ghestel dampna exinde non 

eveniant quovis modo. Testes Trude et Neijnsel datum in festo 

conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 221r 11 do 25-01-1386. 

Johannes zvw Johannes van Ghestel beloofde aan voornoemde Franco van 

Ghestel zvw Willelmus, dat hij een b-erfcijns zal betalen van 12 pond geld, 

die wijlen hr Johannes van Ghestel betaalde aan Gerardus zvw Gerardus 

Vosse, gaande uit alle goederen van voornoemde wijlen Johannes van Ghestel, 

zodat de helft, die behoorde aan wijlen voornoemde Johannes van Ghestel, in 

de windmolen in Helvoirt, daarvan geen schade ondervindt. Zou een 

b-erfcijns van 300 pond, die de heer van Perwijs betaalde aan wijlen 

voornoemde Johannes van Ghestel, worden teruggekocht, dan zal eerstgenoemde 

Johannes het geld van die terugkoop aanwenden voor de koop van een erfcijns 

van 12 pond geld, op onderpanden van voldoende waarde, welke cijns van 12 

pond, als die eennmaal gekocht is, betaald zal worden aan voornoemde 

Gerardus zv Gerardus Vosse, in plaats van eerstgenoemde cijns van 12 pond. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Ghestel promisit super habita et 

habenda (dg: q) dicto Franconi quod ipse Johannes primodictus 

hereditarium censum XII librarum monete quem (dg: Gerardus) dominus 

quondam Johannes de Ghestel solvere consuevit annuatim et hereditarie 

Gerardo filio quondam Gerardi Vosse ex omnibus bonis dicti quondam 

Johannis de Ghestel ut dicebat singulis annis et perpetue taliter dabit 

et exsolvet sic quod ad et supra medietatem que ad dictum quondam 

Johannem de Ghestel spectabat in molendino venti sito in Helvoert cum 

suis attinentiis dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum et in 

casu quo (dg: contingat ..) hereditarius census CCC librarum quem dominus 

de Pereweijs dicto quondam Johanni de Ghestel solvere consuevit et 

tenebatur redimeretur et acquitaretur quod extunc primodictus Johannes de 

pecunia (dg: h) de huiusmodi redempcione provenienda convertet et exponet 

ad emendum et acquirendum hereditarium censum XII librarum monete (dg: 

qui census XII librarum ut sic emendus et acquirendus singulis annis) ad 

et supra contrapignora pro solucione huiusmodi census satis secura qui 

census XII librarum ut sic emendus et comparandus (dg: dabitur) postquam 

sic emptus fuerit et acquisitus dabitur et solvetur dicto Gerardo filio 

Gerardi Vosse scilicet in loco primodicti census XII librarum monete quem 

dictus quondam Johannes de Ghestel dicto Gerardo solvere tenebatur sic 

scilicet quod (dg: dicta) ad et supra dictam medietatem dicti molendini 

dampna exinde non eveniant quovis modo occacione primodicti census XII 

librarum. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 C 01 f.221v. 

 in crastino conversionis Pauli: vrijdag 26-01-1386. 

 

BP 1177 f 221v 01 do 25-01-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Alardus van Werdenberch 

etc”. Johannes zvw Johannes van Ghestel beloofde aan voornoemde Franco van 

Ghestel, dat Alardus van Werdenberch, zijn vrouw jkvr Jutta dvw voornoemde 

Johannes van Ghestel en erfg van voornoemde jkvr Jutta nimmer rechten 

zullen doen gelden op de helft, die aan wijlen voornoemde Johannes 

behoorde, in de windmolen in Helvoirt. Eerstgenoemde Johannes zal 

voornoemde Franco, of de eigenaars, schadeloos houden van alle aanspraken 

door voornoemde Alardus, jkvr Jutta en erfg van voornoemde jkvr Jutta, mbt 

de helft van voornoemde molen. 
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Et fiet vidimus de littera incipiente Alardus de Werdenberch etc. 

[?Quibus] visis promisit Johannes filius quondam Johannis de Ghestel 

super habita et habenda Franconi de Ghestel predicto quod ipse Johannes 

Alardum de Werdenberch et (dg: q) domicellam Juttam eius uxorem filiam 

dicti quondam Johannis de Ghestel et quoscumque heredes dicte domicelle 

Jutte perpetue tales habebit quod nunquam presument se jus habere in 

medietate que ad dictum quondam Johannem spectare consuevit in molendino 

venti cum suis attinentiis et juribus sito in Helvoert et quod ipse 

Johannes primodictus dictum Franconem #aut possessores# ab omnibus 

impeticione-#bus# eveniente seu eventura seu fienda a dictis Alardo et 

domicella Jutta et heredibus predicte domicelle Jutte seu eorum alteri ad 

et supra dicta medietatem dicti molendini penitus indempnes servabit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 221v 02 do 25-01-1386. 

Godefridus Peters soen droeg al zijn erfgoederen en goederen in Empel over 

aan Gerardus van Berkel. 

 

Godefridus Peters soen omnes suas hereditates et (dg: qu) bona quecumque 

quocumque locorum in (dg: p) jurisdictione de Empel ut dicebat 

supportavit Gerardo de (dg: Empel) Berkel promittens warandiam (dg: et). 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 221v 03 do 25-01-1386. 

Voornoemde Godefridus Peters soen droeg al zijn beesten en varend goed over 

aan Gerardus van Berkel. 

 

Dictus Godefridus omnes suas bestias et bona #sua# pecoralia quecumque 

quocumque consistentes supportavit Gerardo de Berkel promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 221v 04 do 25-01-1386. 

Jacobus nzvw Gheerlacus zvw Henricus Gheerlacs beloofde aan Gheerlacus zvw 

Gheerlacus Cnode 5 gulden na maning te betalen. 

 

Jacobus filius naturalis quondam Gheerlaci filii quondam Henrici 

Gheerlacs promisit Gheerlaco filio quondam Gheerlaci (dg: Cn) Cnode 

quinque gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 221v 05 do 25-01-1386. 

Voornoemde Jacobus nzvw Gheerlacus zvw Henricus Gheerlacs ontlastte 

voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode van alle goederen, die 

voornoemde Gheerlacus namens voornoemde Jacobus heeft ontvangen. 

 

Dictus Jacobus quitum clamavit dictum Gheerlacum ab omnibus bonis que 

dictus Gheerlacus ex parte et nomine dicti Jacobi percepit et levabit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 221v 06 do 25-01-1386. 

Voornoemde Jacobus nzvw Gheerlacus zvw Henricus Gheerlacs machtigde 

voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode zijn renten te manen en zijn 

goederen te beheren. 

 

Dictus Jacobus dedit potestatem dicto Gheerlaco (dg: pt) monendi et 

levandi suos redditus et bona sua quecumque regendi usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 221v 07 vr 26-01-1386. 

Elisabeth dv Gerardus gnd Heilen soen droeg over aan Tielmannus van Zonne 

en Gheerlacus zv Arnoldus gnd Rutghers soen 1/3 deel in alle goederen, van 

Henricus van Zonne, in alle tegoeden, die verschillende personen aan 
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voornoemde Henricus verschuldigd zijn, en in alle beesten en varend goed 

van voornoemde Henricus, welke goederen, beesten en varend goed voornoemde 

Henricus van Zonne overgedragen had aan zijn natuurlijke broer voornoemde 

Tielmannus van Zonne, voornoemde Gheerlacus zv Arnoldus gnd Rutghers soen 

en voornoemde Elisabeth. 

 

Elisabeth filia Gerardi dicti Heilen soen (dg: cum tutore totam partem) 

#cum tutore# terciam partem ad se spectantem in omnibus et singulis bonis 

mobilibus et paratis (dg: et creditis Henrici de Zonne atq) Henrici de 

Zonne atque in omnibus creditis que eidem Henrico debentur a personis 

quibuscumque necnon in omnibus bestiis et bonis pecoralibus ipsius 

Henrici que bona et quas bestias predictas dictus Henricus de Zonne 

Tielmanno (dg: su) de Zonne suo fratri naturali Gheerlaco (dg: filio 

Arnoldi) filio Arnoldi dicti Rutghers soen et dicte Elisabeth 

supportaverat prout in litteris legitime supportavit dictis Tielmanno et 

Gheerlaco cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes Neijnsel 

et Scilder datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 221v 08 vr 26-01-1386. 

Ludovicus van Kessel, Johannes Erenbrechts soen en Willelmus Gilijs soen 

van Kessel beloofden aan Truda ev Johannes van Loen den Moelre, tbv 

voornoemde Johannes, 40 gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 

25-07-1386) te betalen. 

 

Ludovicus de Kessel Johannes Erenbrechts soen #et# Willelmus Gilijs soen 

de Kessel promiserunt Trude uxori Johannis de Loen den Moelre ad opus 

dicti Johannis XL gulden vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. 

Testes Lonijs et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221v 09 vr 26-01-1386. 

Johannes van Bruheze en Leonius van Erpe beloofden aan Philippus Jozollo 68 

oude schilden met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386; 5+28+31+22=86 dgn) te 

betalen op straffe van 2. 

 

Johannes de Bruheze et Leonius de Erpe promiserunt Philippo Jozollo 

LXVIII aude scilde ad pascha proxime persolvendos pena II. Testes Scilder 

et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221v 10 vr 26-01-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 221v 11 vr 26-01-1386. 

Franco van Ghestel droeg over aan Godefridus zvw voornoemde Godefridus 

Ketelleer een b-erfcijns van 4 pond, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen 

Godefridus gnd Keteleer, in Den Bosch, naast de Gevangenpoort, welke cijns 

aan voornoemde Franco gekomen was na overlijden van jkvr Elisabeth gnd 

Valants. 

 

Franco de Ghestel hereditarium censum IIIIor librarum quem se solvendum 

habere dicebat anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area quondam Godefridi dicti Keteleer sita in Busco 

iuxta portam captivorum quem censum dictus Franco sibi de morte quondam 

domicelle Eisabeth dicte Valants successione hereditarie advolutam esse 

dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio dicti quondam Godefridi 

Ketelleer promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum 

coheredum deponere. Testes Scilder et Steenwech datum ut supra. 
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BP 1177 f 221v 12 vr 26-01-1386. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Franco 25 oude schilden of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Franconi XXV aude scilde vel valorem ad 

festum pasche proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221v 13 vr 26-01-1386. 

Johannes van Best maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan met goederen van Gerardus gnd Roelen soen aan verschillende 

personen. 

 

Johannes de Best calumpniavit vendiciones et aienaciones factas cum bonis 

Gerardi dicti (dg: Ro) Roelen soen !cum suis bonis personis quibuscumque 

ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221v 14 vr 26-01-1386. 

Ludovicus gnd Lode van Kessel en Johannes gnd Erenbrechts soen van Kessel 

deden tbv mr Wolphardus afstand13 van een eiland gnd wert, dat behoorde aan 

hr Ricoldus Koc, in Maren, naast Albertus Arts soen. 

 

Ludovicus dictus Lode de Kessel et Johannes dictus Erenbrechts soen de 

Kessel super quadam insula dicta wert que spectabat ad dominum Ricoldum 

Koc sita in parochia de Maren iuxta hereditatem Alberti Arts soen atque 

super toto jure ad opus magistri Wolphardi hereditarie renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Teses 

Emondus et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 221v 15 vr 26-01-1386. 

Henricus zvw Jacobus uijt der Hasselt verkocht aan Willelmus Posteel de 

helft in 3½ morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, achter Orthen, 

naast de plaats gnd Empelse Voert, tussen wijlen Johannes Loze enerzijds en 

Ghisbertus gnd Herinc anderzijds, welke 3½ morgen land voornoemde {f.222r} 

Henricus en Rodolphus nzv Rodolphus gnd van der Sporct verworven hadden, 

samen met andere goederen, van voornoemde wijlen Rodolphus van der Sporct, 

te weten de helft richting voornoemde wijlen Johannes Loze, belast met de 

cijns aan de stad Den Bosch. 

 

(dg: Henricus Coppen soen) Henricus filius quondam Jacobi uijt der 

Hasselt medietatem ad se specantem in tribus et dimidio jugeribus terre 

sitis infra libertatem oppidi de Busco retro (dg: lo) Orthen iuxta locum 

dictum Empelsche Voert inter hereditatem quondam Johannis Loze ex uno et 

inter hereditatem Ghisberti dicti Herinc ex alio que tria et dimidium 

jugera terre dictus 

 

1177 mf7 C 02 f.222. 

 in crastino conversionis Pauli: vrijdag 26-01-1386. 

 Sabbato post conversionis Pauli: zaterdag 27-01-1386. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 29-01-1386. 

 

BP 1177 f 222r 01 vr 26-01-1386. 

Henricus atque Rodolphus filius naturalis Rodolphi dicti van der Sporct 

erga dictum quondam Rodolphum van der (dg: Spe) Sporct simul cum 

quibusdam aliis bonis acquisiverant prout in litteris (dg: quas vidimus) 

scilicet illam medietatem dictorum trium et dimidii jugerum terre que 

sita est versus hereditatem dicti quondam Johannis Loze ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Ghib) Willelmo Posteel promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu oppido de Busco inde solvendo. Testes 

                         
13 Zie → BP 1177 f 222r 06 za 27-01-1386, soortgelijke contract mbt dit 

eiland. 
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Neijnsel et Raet datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 222r 02 vr 26-01-1386. 

Gerardus Raet beloofde aan Arnoldus gnd Arts soen van den Drieberch 40 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Gerardus Raet promisit Arnoldo dicto Arts soen #van den Drieberch# X[L] 

gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. XL gulden. 

 

BP 1177 f 222r 03 za 27-01-1386. 

Vrouwe Sophia wv Marcelius van Os droeg over aan Stamelardus van de Kelder 

4 morgen land, in Kessel?, in een kamp gnd Scepkens Geer. Zou voornoemde 

vrouwe Sophia aangesproken worden door erfg vw Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os wegens andere feodale goederen van wijlen hr Godefridus 

van Os, dan zal voornoemde Arnoldus Stamelart afstand dan van de huidige 

brief tbv voornoemde vrouwe Sophia. Twee brieven, een voor Stamelart en de 

andere voor de vrouwe. 

 

Domina Sophia relicta quondam Marcelii de Os cum tutore quatuor jugera 

terre sita in parochia de Cesellen in campo dicto Scepkens Gheer (dg: 

inter) ut dicebat hereditarie supportavit Stamelardo de Penu promittens 

cum tutore ratam servare tali condicione si dicta domina Sophia ab 

heredibus quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

occacione alienorum bonorum feodalium #quondam domini Godefridi de Os# 

imposterum impetetur extunc dictus Arnoldus Stamelart presentes litteras 

dicte domine Sophie resignabit sibi in dictis IIIIor (dg: jus ..) nichil 

juris (dg: ces..de) #reservando#. Testes Lonijs et Neijnsel datum sabbato 

post conversionem Pauli. Duplicetur quarum unam Stamelart et aliam domina 

predicta habebunt. 

 

BP 1177 f 222r 04 za 27-01-1386. 

Johannes Proefst van Bucstel, Sijmon van Mijrabellum en Arnoldus van Ghele 

beloofden aan Gerardus Lambrechts soen van Gestel 64½ oude schild, 4 gulden 

voor 3 schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te 

betalen. 

 

Johannes Proefst de Bucstel Sijmon de Mijrabello et Arnoldus de Ghele 

promiserunt Gerardo Lambrechts soen de Gestel LXIIII et dimidium aude 

scilde scilicet IIII gulden pro III scilde ad computato ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et (dg: Steenwech) Raet datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 222r 05 za 27-01-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222r 06 za 27-01-1386. 

Johannes zvw Rodolphus Rover van Vladeracken deed tbv Wolphardus van 

Ghiessen afstand14 van een eiland gnd wert, dat behoorde aan hr Ricoldus 

Koc, in Maren, naast Albertus gnd Arts soen. 

 

(dg: Johannes filius) Johannes filius quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken super quadam insula dicta (dg: d) wert que spectabat ad 

dominum Ricoldum Koc sita in parochia de Maren iuxta hereditatem Alberti 

dicti Arts soen atque super toto jure ad opus Wolphardi de Ghiessen 

                         
14 Zie ← BP 1177 f 221v 14 vr 26-01-1386, soortgelijke contract mbt dit 

eiland. 
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hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Truden et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222r 07 ma 29-01-1386. 

Nicholaus nzvw hr Nicholaus investiet van Gestel maakte bezwaar tegen 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Gerardus Rolen soen met zijn 

goederen. 

 

Nicholaus filius quondam naturalis domini Nicholai investiti de Gestel 

vendiciones et alienaciones factas per Gerardum Rolen soen cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Neijnsel et Emondus datum secunda post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1177 f 222r 08 ma 29-01-1386. 

Johannes van Bruheze droeg over aan Ghevardus nzvw hr Gevardus van Doerne 

een b-erfcijns van 10 schelling, die eerstgenoemde Ghevardus hem moet 

betalen, gaande uit een beemd in Helmond, ter plaatse gnd die Wert, tussen 

voornoemde Ghevardus enerzijds en Arnoldus Dapper anderzijds. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Johannes de Bruheze herditarium censum X solidorum quem (dg: se solvendum 

habere dicebat hereditarie ex pra) #Ghevardus filius naturalis quondam 

domini Gevardi de Doerne# sibi solvere tenetur hereditarie ex prato sito 

in parochia de Helmont in loco dicto die Wert inter hereditatem dicti 

Ghevardi ex uno et hereditatem Arnoldi (dg: D) Dapper ex alio simul cum 

arrastagiis sibi exinde deficientibus ut dicebat hereditarie supportavit 

primodicto Ghevardo promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Emondus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222r 09 ma 29-01-1386. 

Tielmannus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini beloofde de deling van 

goederen van wijlen Johannes Stierken, die voor voornoemde Tielmannus 

gemaakt wordt door zijn broer Willelmus, van waarde te houden. 

 

Tielmannus filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini promisit super omnia 

quod ipse divisionem faciendam pro dicto Tielmanno a Willelmo suo fratre 

de bonis quondam Johannis Stierken (dg: ratam servare post reliqui) ratam 

servare. Testes Truden et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222r 10 ma 29-01-1386. 

Henricus zv Albertus gnd Meus soen verkocht aan zijn broer Albertus (1) een 

kamp, gnd de Kelre Kamp, deels in Rosmalen en deels in Berlicum gelegen, 

tussen Johannes Sluijter enerzijds en wijlen Godefridus zv Oda gnd Bitters 

anderzijds, (2) een klein kamp, achter voornoemd kamp gelegen, tussen hr 

Henricus Boc enerzijds en Johannes van Berlikem anderzijds, belast met een 

b-erfcijns van 6 pond aan de stad Den Bosch en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge aan andere lieden. 

 

Henricus filius Alberti dicti Meus soen unum campum (dg: XIIII terre 

jugera tre) dictum den Kelre Camp situm partim in parochia de Roesmalen 

et partim in parochia de Berlikem inter hereditatem Johannis Sluijter ex 

uno et inter hereditatem quondam Godefridi filii Ode dicte Bitters ex 

alio atque parvum campum situm retro dictum campum inter hereditatem 

domini Henrici Boc ex uno et hereditatem Johannis de Berlikem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Alberto suo fratri promittens warandiam et 

(dg: al) obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum 

monete oppido de Busco atque hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis aliis hominibus deponere. Testes Neijnsel et Emondus datum ut 

supra. 
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BP 1177 f 222r 11 ma 29-01-1386. 

Voornoemde Albertus beloofde aan zijn voornoemde broer Henricus (1) 12 

Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1387), 

(2) 11 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis over 2 jaar (vr 25-12-

1388), (3) 11 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis over 3 jaar te 

betalen (za 25-12-1389). 

 

Dictus Albertus promisit dicto Henrico suo fratri XII Brabant dobbel vel 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum atque XI Brabant 

dobbel vel valorem a nativitatis Domini proxime ultra duos annos atque XI 

Brabant dobbel vel valorem a nativitatis Domini proxime ultra tres annos 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222r 12 ma 29-01-1386. 

Vrouwe Sophia wv Marcelius van Os verpachtte aan mr Petrus gnd Boelaert en 

Henricus van Eel de molen gnd Kerkhoven, in Oisterwijk, met toebehoren en 

rechten, voor een periode van 2½ jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (ma 25-

12-1385), jaarlijks voor 22½ oude schild, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis; de verpachting geschiedde onder de 

volgende voorwaarden: (1) de huurders moeten van de molen de ‘rekken’ 

onderhouden, (2) het andere hout en ijzerwerk nodig voor het onderhoud zal 

vrouwe Sophia leveren, (3) mr Petrus en Henricus zullen de molen 

onderhouden volgens het molenaarsrecht: mr Petrus en Henricus nemen de 

kosten van de werklieden. 

 

Domina Sophia relicta quondam Marcelii de Os molendinum dictum communiter 

Carrichoeven situm in parochia de Oesterwijc cum eius attinentiis et 

juribus universis ut dicebat dedit ad annuum pactum magistro Petro dicto 

Boelaert et Henrico de Eel ab eis ad spacium duorum et dimidii annorum a 

festo nativitatis Domini proxime preterito sine medio subsequentium 

possidendum anno quolibet dictorum IIJ annorum pro XXIIJ aude scilde vel 

pro valore dandis dicte domine Sophie ab aliis mediatim Johannis et 

mediatim Domini con additis conditionibus primo videlicet quod dicti 

conductores dictum molendinum (dg: ..) tenebunt et conservabunt de 

edificiis dictis communiter recken scilicet cetera ligna et alia ferra ad 

dictum molendinum necessaria dicta domina Sophia dictis magistro Petro et 

Henrico deliberabit hoc eciam addito quod dicti magister Petrus et 

Henricus dictum molendinum conservabunt ad jus molendinorum scilicet 

dicti magister Petrus et Henricus operarios edificii eiusdem molendini 

per..abunt promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt super omnia. Testes Neijnsel et Raet datum 

ut supra. 

 

1177 mf7 C 03 f.222v. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 29-01-1386. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 30-01-1386. 

 

BP 1177 f 222v 01 ma 29-01-1386. 

Destijds had vrouwe Sophia wv Marcelius van Os de molen gnd Kerkhoven, in 

Oisterwijk, verpacht aan mr Petrus Boelaert en Henricus van Eel voor een 

periode van 2½ jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (ma 25-12-1385). Thans 

beloofden voornoemde mr Petrus en Henricus aan voornoemde vrouwe Sophia dat 

zij, mr Petrus en Henricus, voor hun rekening en zonder kosten voor vrouwe 

Sophia, een nieuw gebint onder voornoemde molen zullen aanbrengen. Hiervoor 

zullen mr Petrus en Henricus het hout, gnd een plaatstuk, en 4 lange 

stukken hout, gnd vier mesaet, een kort stuk hout, gnd een kort mesaet, en 

een stuk hout voor de staart van de molen, gnd een nieuwe molenstert, 

tussen nu en Sint-Jan leveren. Mr Petrus en Henricus zullen voor hun kosten 

en risico de molen 3 voet omhoog brengen en het molenwerf eveneens 

verhogen. 
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Notum sit universis quod cum domina Sophia relicta quondam (dg: The) 

Marcelii de Os molendinum dictum Karrichoeven situm in parochia de (dg: 

Oest) Oesterwijc (dg: lo) dedisset ad annuum pactum magistro Petro 

Boelaert et Henrico de Eel ab eisdem ad spacium IIJ annorum a festo 

nativitatis Domini proxime preterito subsequentium prout in litteris 

constituti igitur coram scabinis infrascriptis dicti magister Petrus et 

Henricus promiserunt super omnia dicte domine Sophie quod ipsi magister 

Petrus et Henricus (dg: quod ipsi cor) sub propriis expensis eorum et 

sine expensis dicte domine Sophie (dg: unam novam .) inferius #dictum 

molendinum# ad terram unam novam ligaturam #faciendam# ad quam ligaturam 

dicti magister Petrus et Henricus deliberabunt unum lignum dictum een 

plaet stucke et quatuor longa ligna dicta vier mesaet et unum breve 

lignum dictum een cort mesaet et unum lignum ad caudam dicti molendini 

dictum een #nuwe# molenstert infra hinc et festum nativitatis Johannis et 

quod ipsi magister Petrus et Henricus huiusmodi molendinum #super dictum 

.......# sublevabunt sursum (dg: levabunt) de terra per spacium 

altitudinis trium pedatarum sub periculis dictorum magistri Petri et 

Henrici et quod ipsi magister Petrus et Henricus fundum dicti molendini 

dictum (dg: molendini) dictum molenwerf similiter sublevabunt quod 

communiter verheffen dicitur infra hinc et festum nativitatis Johannis 

proxime salvis tamen omnibus condicionibus contentis in litteris 

pretactis. Testes Neijnsel et Raet datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 222v 02 ma 29-01-1386. 

Destijds had 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-erfcijns15 van 10 pond geld. Thans beloofde voornoemde 

Ancelmus aan voornoemde hr Theodericus dat hij een b-erfcijns van 3 pond 12 

schelling, die éérst uit voornoemd huis en erf gaat, zal betalen. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Rover miles domum et 

aream (dg: s) quondam Petri de (dg: W.d) Waderle sitam in Busco ad forum 

piscium inter (dg: murum) hereditatem quondam dicti Petri nunc ad dictum 

dominum Theodericum spectantem ex uno et hereditatem Martini Monic ex 

alio dedisset ad hereditarium censum Ancelmo filio quondam Henrici 

Willems scilicet pro hereditario censu X librarum monete dicto domino 

Theoderico a dicto Ancelmo solvendo prout in litteris dicitur contineri 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Ancelmus promisit 

super habita etnhabenda dicto domino Thoederico quod ipse Ancelmus 

hereditarium censum trium librarum et XII solidorum annuatim prius de 

dicta domo et area solvendum dabit et solvet (dg: simul cum dictis X 

libris et ..) #termino solucionis in hoc consueto# illi vel illis cui vel 

quibus dicti III libre et XII solidi annuatim de jure solvendi taliter 

videlicet quod dicto domino Theoderico nec suis heredibus nullum dampnum 

exinde eveniat in futurum. Testes Trude et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222v 03 ma 29-01-1386. 

Marcelius van der Scueren verkocht aan Johannes van Weert zv Wenemarus een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar (za 02-02-1387), gaande uit 6 bunder beemd, gnd die 

Groet Bocht, in Tongerlo, tussen Willelmus gnd Jans soen enerzijds en 

Elisabeth gnd Liben Willekens anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 

een b-erfcijns van 6 pond. 

 

Marcelius van der Scueren hereditarie vendidit Johanni de Weert #filio 

Wenemari# hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo ultra annum ex 

                         
15 Zie ← BP 1176 f 119v 02 wo 06-04-1379, verkoop van de erfcijns. 
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sex bonariis prati dictis die Groet Bocht sitis in parochia de Tongerle 

inter hereditatem Willelmi dicti Jans soen ex uno et hereditatem 

Elisabeth dicte Liben Willekens ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et (dg: hereditaria pac) hereditario censu VI librarum prius 

inde solvendis promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222v 04 ma 29-01-1386. 

Elisabeth wv Johannes Wael en haar zoon Ancelmus beloofden aan Johannes zv 

Theodericus van Gerwen 69 lichte schilden, 12 plakken voor 1 lichte schild 

gerekend, een helft te betalen met Vastenavond (di 06-03-1386) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386). 

 

Elisabeth relicta quondam (dg: Ancelmi) Johannis Wael et Ancelmus eius 

filius promiserunt Johanni filio Theoderici de Gerwen LXIX licht scilde 

scilicet XII placken pro quolibet mediatim carnisprivium (dg: prox) et 

mediatim pasce proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Emont datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 222v 05 ma 29-01-1386. 

Arnoldus zvw Hermannus van der Hoeven maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, die Thomas zv Johannes gnd Maes soen hem moet 

leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Hermanni van der Hoeven hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis quam Thomas filius Johannis dicti Maes soen sibi 

solvere tenetur hereditarie ut dicebat momuit de tribus annis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222v 06 di 30-01-1386. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken droeg over aan Willelmus Scilder een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit geheel een hoeve in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Bemmaar, ter 

plaatse gnd Leek, welke pacht aan hem was verkocht door Lucas zv Johannes 

van de Kelder. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

integro manso sito in parochia de Beke prope Aerle ad locum dictum (dg: 

Bemmer) Bemmaer in loco dicto Leec et ex eius attinentiis venditam sibi a 

Luca (dg: de P) filio Johannis de Penu prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo Scilder cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Reate et Steenwech 

datum 3a post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 222v 07 di 30-01-1386. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Willelmus Scilder 100 Hollandse 

gulden na maning te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Willelmo Scilder C gulden Hollandie ad 

monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222v 08 di 30-01-1386. 

Reijnerus van Aelst en Theodericus Storme beloofden aan Jacobus van Oefel 

50 gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Reijnerus de Aelst et Theodericus Storme promiserunt Jacobo de Oefel L 

gulden vel valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes Neijnsel et 

Goessuinus datum ut supra. 
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BP 1177 f 222v 09 di 30-01-1386. 

Henricus zv Johannes Ricards soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, die Henricus Scilder zvw Nicholaus Scilder de 

oudere met Lichtmis aan hem moet leveren. 

 

Henricus filius Johannis Ricards soen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis quam Henricus Scilder filius quondam Nicholai Scilder 

senioris sibi solvere tenetur hereditarie purificationis ut dicebat 

monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 222v 10 di 30-01-1386. 

Johannes gnd Rike deed tbv kvw Henricus Roede afstand van alle goederen, 

die aan hem en zijn vrouw Margareta gekomen waren na overlijden van zijn 

schoonmoeder Aleidis evw Rutgherus van der Braken, van alle beloften, aan 

hem gedaan door wijlen voornoemde Aleidis, en van alle aanspraken van 

voornoemde Johannes op voornoemde kvw Henricus Roede en hun medeërfgenamen. 

De brief overhandigen aan Boudewinus zv Henricus Roede. 

 

Johannes dictus Rike super omnibus bonis sibi #et Margarete sue uxori# de 

morte quondam Aleidis !s uxoris quondam (dg: Ard) #Rutgeri!# van der 

Braken sui socrus successione hereditarie advolutis atque super omnibus 

promissionibus sibi a dicta quondam Aleide promissis insuper omnibus 

impeticionibus mediantibus quibus idem Johannes liberos quondam Henrici 

Roede et eorum in hoc coheredes impetere posset occacione quacumque ut 

dicebat ad opus dictorum liberorum et eorum in hoc coheredum hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Truden et Scilder datum ut 

supra. Detur Boudewino filio Henrici Roede. 

 

1177 mf7 C 04 f.223. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 30-01-1386. 

 Quarta post conversionem Pauli: woensdag 31-01-1386. 

 in festo purificationis: vrijdag 02-02-1386. 

 in crastino purificationis: zaterdag 03-02-1386. 

 

BP 1177 f 223r 01 di 30-01-1386. 

Boudewinus zvw Henricus Roede deed tbv Johannes Rike afstand van alle 

huisraad van wijlen Aleidis wv Rutgherus van der Braken, voorzover 

voornoemde Johannes Rike die huisraad thans bezit, en hij beloofde dat zijn 

medeërfgenamen hierop nimmer rechten zullen doen gelden. 

 

Boudewinus filius quondam Henrici (dg: Ros) Roede super omnibus 

cleijnodiis et utensiliis domus dictis huijsraet que fuerant (dg: A) 

quondam Aleidis relicte quondam Rutgheri van der Braken (dg: J et J 

dictus Johannes Rike) in quantum Johannes Rike huiusmodi clenodia et 

utensilia domus ad presens possidet ad opus dicti Johannis Rike 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et promisit dictus 

Boudewinus quod ipse omnes suos in hoc coheredes tales habebit quod 

nunquam presument se habere aliquod jus in cleijnodiis predictis. Testes 

Trude et Scilder datum 3a post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 223r 02 di 30-01-1386. 

Elisabeth dv Hermannus gnd die Diet verkocht aan Arnoldus gnd Creij 

schedemaker een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Egidius gnd 

Leuwe beloofd had aan voornoemde Elisabeth met Lichtmis op de onderpanden 

te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde Elisabeth 

gekomen waren na overlijden van haar moeder Elisabeth, gelegen onder Herpen 

en onder Uden, ter plaatse gnd Espendonk. 

 

Elisabeth filia Hermanni (dg: Dies) dicti die Diet cum tutore 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Egidius dictus Leuwe promiserat se daturum et soluturum dicte Elisabeth 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

50 

hereditarie purificationis et super hereditates infrascriptas tradendam 

videlicet ex omnibus singulis hereditatibus dicte Elisabeth de morte 

quondam Elisabeth sue matris successione hereditarie advolutis quocumque 

locorum infra territorium de Herpen infra parochiam de Uden ad locum 

dictum Espendonc consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie 

vendidit Arnoldo dicto Creij vaginatori supportavit cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223r 03 di 30-01-1386. 

Arnoldus Rover zvw Arnoldus Boest beloofde aan zijn broer Gheerlacus een 

lijfrente van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

(dg: Baudewinus filius quondam Henrici Roede) Arnoldus Rover filius 

quondam Arnoldi Boest promisit super omnia se daturum et soluturum 

Gheerlaco suo fratri vitalem pensionem decem librarum monete anno 

quolibet ad vitam dicti Gheerlaci et non ultra nativitatis Johannis ex 

omnibus suis bonis ut dicebat et cum mortuus fuerit etc. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 223r 04 di 30-01-1386. 

Gertrudis wv Henricus Bijnhuijs en haar zoon Matheus deden tbv Gerardus 

Baliaert afstand van een stukje erfgoed dat eertijds was van voornoemde 

wijlen Henricus Bijnhuijs, in Den Bosch, in de straat gnd de Papenhuls, 

buiten de stadsmuur, naast erfgoed dat nu behoort aan voornoemde Gerardus 

Baliaert. 

 

Gertrudis relicta quondam Henrici Bijnhuijs cum tutore et Matheus eius 

filius super quadam particula hereditatis que fuerat #dicti# quondam 

Henrici Bijnhuijs sita in Busco ad vicum dictum den Papenhuls (dg: extra 

retro) extra murum oppidi de Busco iuxta hereditatem nunc ad Gerardum 

Baliaert spectantem ut dicebat (dg: legitime supportavit) #et super toto 

jure ad opus# dicti Gerardi Baliaert #renunciaverunt# promittentes cum 

tutore ratam servare. Testes Truden et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223r 05 di 30-01-1386. 

(dg: Willelmus zvw Lucas van Erpe: alle goederen, hoeve). 

 

(dg: Willelmus filius quondam Luce de Erpe omnia bona mans). 

 

BP 1177 f 223r 06 wo 31-01-1386. 

Ghisbertus zvw Hermannus gnd van Rietfort gaf uit aan Johannes zvw Jordanus 

van Rietfoert (1) een stuk land, in Beek bij Aarle, tussen Hilla van 

Rietfoert enerzijds en Ancelmus zv Theodericus anderzijds, (2) 2 stukjes 

beemd, in Beek bij Aarle, (2a) in een hoeve gnd die Hoeve ter Rietfoert, 

tussen Johannes Donschout enerzijds en voornoemde Hilla anderzijds, (2b) 

ter plaatse gnd Boerdonk, tussen voornoemde Hilla enerzijds en kv Metta van 

Rietfoert anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis ter 

plaatse gnd Rietfoert te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-

1387). 

 

Ambo solverunt. 

Ghisbertus filius quondam Hermanni dicti de Rietfort peciam terre sitam 

in parochia de Beke prope Aerle inter hereditatem Hille de Rietfoert ex 

uno et inter hereditatem Ancelmi filii Theoderici ex alio atque duas 

particulas prati sitas in dicta parochia quarum una in manso dicto die 

Hoeve ter Rijetfoert inter hereditatem Johannis Donschout ex uno et 

hereditatem dicte Hille ex alio et altera in loco dicto Boerdonc inter 

hereditatem dicte Hille ex uno et hereditatem liberorum Mette de 
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Rietfoert ex alio sunt site ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni filio quondam Jordani de Rietfoert ab eodem pro censiu domini 

fundi exinde de jure solvendo dando etc et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Helmont dando dicto Ghisberto ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum et (dg: in H in dicto) loco dicto 

Rietfoert tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes 

Lonijs et Emont datum (dg: 3a) quarta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 223r 07 wo 31-01-1386. 

Henricus Selen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: filius) Selen soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 223r 08 wo 31-01-1386. 

Jacobus zv Paulus zv Henricus gnd Mans soen verkocht aan Sophia dv Jacobus 

gnd Gobels soen begijn een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch, aan het woonhuis van voornoemde Sophia, te leveren, 

gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Engbertus gnd 

van den Eijnde en zijn dochter Elisabeth met Lichtmis moeten leveren aan 

voornoemde Jacobus, gaande uit een hoeve die was van wijlen zijn 

schoonvader Henricus Bloijs, in Berkel, welke hoeve voornoemde Jacobus voor 

voornoemde pacht uitgegeven had aan voornoemde Engbertus en Elisabeth. 

 

Jacobus filius Pauli filii Henrici dicti Mans soen legitime vendidit 

Sophie filie (dg: quondam) Jacobi dicti Gobels soen beghine vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam ad eius vitam 

et non ultra nativitatis Domini et in Busco ad domum habitationis dicte 

Sophie tradendam ex hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure quam Engbertus dictus van den Eijnde et Elisabeth eius filia 

dicto Jacobo solvere tenentur hereditarie purificationis ex manso (dg: 

quond) qui fuerat quondam Henrici Bloijs sui soceri sito in Berkel et ex 

eius attinentiis quem mansum dictus Jacobus prefatis Engberto et 

Elisabeth pro predicta paccione dederat ad pactum ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem in dicta paccione deponere promisit 

#super habita et habenda# sufficientem facere et cum mortua fuerit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223r 09 wo 31-01-1386. 

Henricus van Rosvelt, Arnoldus Meester zvw mr Woltherus en zijn vrouw 

Heilwigis beloofden aan Petrus zvw Petrus Caude Oeven 17 gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386), hetzelfde bedrag over een 

jaar (wo 25-12-1387) en hetzelfde bedrag over 2 jaar te betalen (vr 25-12-

1388). 

 

Henricus de Rosvelt Arnoldus Meester filius quondam magistri Woltheri et 

Heilwigis uxor dicti (dg: A) Arnoldi promiserunt Petro filio quondam 

Petri Caude Oeven XVII gulden (dg: ad) vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime et tantum ultra annum et tantum ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223r 10 wo 31-01-1386. 

Voornoemde Henricus van Rosvelt, Gerardus Broes soen en Arnoldus Broes soen 

beloofden voornoemde Arnoldus en Heijlwigis schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus Gerardus Broes soen et Arnoldus Broes soen promiserunt 

dictos Arnoldum et Heijlwigem ab hiis indempnes servare. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1177 f 223r 11 vr 02-02-1386. 

Marcelius Naghelmaker droeg over aan Henricus van de Kelder (1) de goederen 

die waren van wijlen Henricus Haecs, in Kerkoerle, in Oerle, (2) de 

goederen van Henricus van Steensel zv Henricus van Steensel, in Oerle, ter 

plaatse gnd Berch, (3) erfgoederen die aan voornoemde Henricus en zijn 

vrouw waren geschonken, gnd dat Goed ten Einde, in Oerle, welke goederen en 

erfgoederen voornoemde Marcelius teruggekocht had van Luppertus gnd 

Bierkens soen. 

 

+. 

Marcelius Naghelmaker bona que fuerant quondam Henrici Haecs sita in 

Kercoerle in parochia de Oerle (dg: que bona) atque bona Henrici de 

Steensel filii Henrici de Steensel sita in dicta parochia in loco dicto 

Berch atque (dg: bona) #hereditates# que idem Henricus [nomine] dotis 

sumpserat cum eius uxore dictas dat Goet ten Eijnde sitas in dicta 

parochia de Oerle (dg: ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Penu 

promittens ratam) et quas hereditates et bona dictus Marcelius erga 

Luppertum dictum Bierkens soen mediante quadam redempcione (dg: e jure 

prox) acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Penu 

promittens ratam servare. Testes Neijnsel et Steenwech datum in festo 

[purificationis]. 

 

BP 1177 f 223r 12 za 03-02-1386. 

Johannes van Haren en zijn vrouw Agnes dvw Theodericus van Alphen 

wollenklerenwever verkochten aan Yda wv Arnoldus Avemari de oudere (1) een 

b-erfcijns van 20 schellingen geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande 

uit alle goederen van Wedigo zvw Wedigo gnd van den Hoevel, aan voornoemde 

wijlen Theodericus verkocht door eerstgenoemde Wedigo, (2) een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande uit een huis en 

tuin in Herlaar, in Gestel, tussen Johannes gnd Joede enerzijds en 

Goessuinus Mutsaert anderzijds, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht 

door Willelmus zvw Wedigo van den Hoevel. 

 

Johannes de Haren maritus legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie 

quondam Theoderici de Alphen textoris laneorum et ipsa cum eodem tamquam 

cum tutore hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum 

hereditarie in die beati Martini hyemalis ex omnibus et singulis bonis 

Wedigonis filii quondam Wedigonis dicti van den Hoevel venditum dicto 

quondam Theoderico a primodicto Wedigone atque hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie termino solucionis predicto ex 

domo et orto sitis in Herlaer in parochia de Gestel inter hereditatem 

Johannis dicti Joede ex uno et hereditatem Goessuini Mutsaert ex alio 

venditum dicto G quondam Theoderico a Willelmo filio quondam Wedigonis 

van den Hoevel prout in litteris et quos census nunc ad se pertinere 

dicebant hereditarie vendiderunt Yde relicte quondam Arnoldi Avemari 

senioris supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Neijnsel [et] Raet datum in 

crastino purificationis. 

 

1177 mf7 C 05 f.223v. 

 in crastino purificationis: zaterdag 03-02-1386. 

 Quinta post Aghate: donderdag 08-02-1386. 

 

BP 1177 f 223v 01 za 03-02-1386. 

Johannes Plaetmaker van Moudewijc gaf uit aan Johannes zvw Johannes gnd 

Goesswijns soen een hofstad, vóór 24 voet en achter 13 voet breed, in Den 

Bosch, in een straat die loopt vanaf de Vughterstraat voor het woonhuis van 

wijlen Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed van voornoemde 

Johannes enerzijds en erfgoed van Petrus Loeder anderzijds, strekkend vanaf 

de weg achterwaarts tot aan een boog van de stadsmuur, gelegen achter het 

erfgoed van voornoemde Petrus Loeder, zoals afgepaald; de uitgifte 
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geschiedde voor een oude groot aan de hertog, en thans voor een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis. 

 

Johannes Plaetmaker de Moudewijc domistadium (dg: quond) quoddam XXIIII 

pedatas ante et XIII pedatas retro in latitudine continens situm in Busco 

in vico tendente a vico Vuchtensi ante domum habitationis quondam Arnoldi 

Berwout ad murum oppidi de Busco inter hereditatem dicti Johannis ex uno 

et hereditatem Petri Loeder ex alio tendens a plathea retrorsum ad arcum 

muri de Busco situm retro hereditatem dicti Petri Loeder ut dicebat (dg: 

dedit ad hereditarium censum Johanni filio quondam) prout hiusmodi 

domistadium ibidem ad presens est limitatum ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni filio quondam Johannis dicti Goesswijns soen 

ab eodem pro (dg: censu d) uno antiquo grosso domino nostro duci et pro 

hereditario censu XL solidorum monete dando dicto Johanni Plaetmaker ab 

altero Johanne mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis 

promittens warandiam etaliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Emondus et Raet datum in crastino purificationis. 

 

BP 1177 f 223v 02 za 03-02-1386. 

Hermannus Plaetmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus Plaetmaker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223v 03 za 03-02-1386. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Goesswijns soen beloofde aan voornoemde 

Johannes Plaetmaker 8 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Johannis Goesswijns soen promisit dicto Johanni 

Plaetmaker VIII Brabant dobbel vel valorem ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223v 04 za 03-02-1386. 

Johannes van Herlaer timmerman verkocht aan Nicholaus van Stakenborch een 

hofstad16 met gebouwen, 21 voet breed, in Den Bosch, in de straat gnd 

Beurde, aan hem verkocht door Heilwigis ndv Woltherus gnd Bexken Dicbier. 

 

Johannes de Herlaer (dg: ce) carpentator (dg: medietatem domistadii) 

quoddam domistadium viginti unam pedatas in latitudine continens situm in 

Busco ad vicum dictum Buerde cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus venditum sibi ab Heilwige filia naturali Woltheri dicti 

Bexken Dicbier prout in litteris hereditarie vendidit Nicholao de 

Stakenborch supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 223v 05 za 03-02-1386. 

Arnoldus Meester zvw mr Woltherus gaf uit aan zijn zuster Gertrudis (1) de 

helft van een huis, tuin en akker, in Someren, tussen Arnoldus van Neer 

enerzijds en Martinus Louwer anderzijds, (2) de helft in 1/5 deel in een 

huis, tuin en kamp, in Someren, tussen Gertrudis gnd Lemmens enerzijds en 

Luijta Staex anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en de pacht 

die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Gertrudis de andere helft tot onderpand. 

 

Arnoldus Meester filius quondam magistri Woltheri (dg: domum o) 

medietatem ad se spectantem domus orti et agri terre sitorum in parochia 

                         
16 Zie ← BP 1175 f 281v 05 do 18-09-1371, verkoop van mogelijk dezelfde 

hofstad. 
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de Zoemeren inter hereditatem Arnoldi de Neer ex uno et hereditatem 

Martini Louwer ex alio atque (dg: q) medietatem ad se spectantem in 

quinta #parte# in domo orto et campo sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Gertrudis dicte Lemmens ex uno et hereditatem Luijte Staex ex 

alio ut dicebat ad pactum Gertrudi sue sorori ab eadem pro censibus et 

paccione prius solvendis atque pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Arnoldo ab altera 

purificationis et in parochia de Zoemeren tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit cum tutore et ad maiorem securitatem dicta (dg: 

Elisabeth) Gertrudis alteram medietatem (dg: dictorum) premissorum ad 

pignus imposuit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223v 06 za 03-02-1386. 

Johannes van Bruheze verklaarde 50 kruiskens mottoen ontvangen te hebben, 

die erfg vw hr Rutgherus van Ouden afgelopen Kerstmis (ma 25-12-1385) 

verschuldigd waren. De brief overhandigen aan Johannes van Ouden. 

 

Johannes de Bruheze recognovit sibi fore satisfactum de L cruijskens 

mottoen quos heredes quondam domini Rutgheri de Ouden in festo 

nativitatis Domini preterito solvere tenebantur. Testes datum ut supra. 

Detur Johanni de Ouden. 

 

BP 1177 f 223v 07 za 03-02-1386. 

Amelius zvw Amelius van der Scueren verkocht aan Petrus gnd Raven zvw 

Emondus van der Straten een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 10 lopen land, in Nuenen, 

in de Boerter Straat, tussen kvw Johannes Loekemans enerzijds en kvw 

Henricus Matheus soen anderzijds, (2) een beemd achter voornoemde 10 lopen 

land, reeds belast met de grondcijns en 1 lopen gerst aan de kerk van 

Nuenen. 

 

Amelius (dg: filius) filius quondam Amelii van der Scueren hereditarie 

vendidit Petro (dg: fi) dicto Raven filio quondam (dg: f) Emondi van der 

Straten hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco (dg: et in) tradendam ex 

decem lopinatis terre sitis in parochia de Nuenen in vico dicto (dg: Bo) 

Boerter Straet inter hereditatem liberorum quondam Johannis Loekemans ex 

uno et hereditatem liberorum quondam Henrici Matheus soen ex alio atque 

ex prato retro dictas X lopinatas terre sito ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

atque lopino (dg: s) ordei (dg: mens) ecclesie de Nuenen solvendis 

promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes Scilder et 

Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223v 08 do 08-02-1386. 

Johannes zvw Nicholaus gnd Daems soen verkocht aan Johannes zv Ghibo Melijs 

soen 1/3 deel in 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd ter Haren, 

tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en voornoemde Johannes zv Ghibo 

Melijs soen anderzijds, te weten het 1/3 deel boven in voornoemde morgen, 

richting de kerk van Rosmalen. 

 

Johannes filius quondam Nicholai dicti Daems soen terciam partem ad se 

spectantem in uno jugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco 

dicto ter Haren inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et 

hereditatem Johannis filii Ghibonis Melijs soen ex alio (dg: ut dicebat) 

scilicet illam terciam partem que sita est superius in dicto jugero terre 

versus ecclesiam de Roesmalen ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni filio dicti Ghibonis Melijs soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Lonijs et Steenwech datum quinta post 
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Aghate. 

 

BP 1177 f 223v 09 do 08-02-1386. 

Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Johannes Watermael zv Nicholaus 

Boijdens soen een n-erfcijns van 2 Rijnse gulden of de waarde, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit 1/3 deel van een hoeve in Middelbeers, dat aan hem 

bij erfdeling met zijn broers ten deel was gevallen, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 18 lopen rogge. 

 

Jacobus filius (dg: q) Jacobi de Baest hereditarie vendidit Johanni 

Watermael filio Nicholai Boijdens soen hereditarium censum duorum gulden 

de Reno vel valorem solvendum hereditarie purificationis ex tercia parte 

ad se spectante cuiusdam mansi siti in parochia de Middelberze et ex eius 

attinentiis prout sibi mediante divisione inter se et suos fratres cessit 

in partem ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini et hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis 

(dg: inde prius solv) ex dicta tercia parte solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 223v 10 do 08-02-1386. 

Petrus zvw Arnoldus Engbrechs soen verkocht aan Woltherus en Godescalcus, 

zvw voornoemde Arnoldus, alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

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

overlijden van zijn stiefmoeder Agnes wv voornoemde Arnoldus, gelegen in 

Vught. De brief overhandigen aan voornoemde Godescalcus. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi Engbrechs soen omnes hereditates sibi de 

morte (dg: suorum) dicti quondam sui patris advolutas et de morte Agnetis 

sue noverce relicte dicti quondam Arnoldi advolvendas quocumque locorum 

in parochia de Vucht sitas ut dicebat hereditarie! Wolthero et Godescalco 

filiis dicti quondam Arnoldi promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. Detur dicto Godescalco. 

 

1177 mf7 C 06 f.224. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1386. 

 anno LXXXVI in crastino Valentini: donderdag 15-02-1386. 

 Tercia post Scolastice: dinsdag 13-02-1386. 

 in die Valentini: woensdag 14-02-1386. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1386. 

 

BP 1177 f 224r 01 do 15-02-1386. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle en zijn vrouw Eefsa wv Johannes zvw 

Walterus gnd Cadde verkochten aan Hermannus Loden soen de helft, behorend 

aan voornoemde Eefsa, in een huis17,18 met ondergrond en tuin, in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoped van Gerardus Vos enerzijds en een ledig 

erfgoed van Johannes gnd Rike anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes 

zvw Walterus Cadde verkocht door Emondus zvw Lambertus van der Woert. 

 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle maritus legitimus ut 

asserebat Eefse sue uxoris relicte quondam Johannis filii quondam Walteri 

dicti Cadde et dicta Eefsa cum eodem tamquam cum tutore (dg: domum 

quandam cum eius fundo ac ortum sitos in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Gerardi) medietatem ad dictam Eefsam hereditario jure 

spectantem in quadam domo cum eius fundo ac (dg: cum et) orto sitis in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Gerardi Vos ex uno et inter 

hereditatem vacuam Johannis dicti Rike ex alio venditam dicto quondam 

                         
17 Zie → BP 1177 f 224r 03 do 15-02-1386, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van dit huis. 
18 Zie → BP 1177 f 224r 11 do 15-02-1386, overdracht van de helft van een 

erfcijns uit dit huis. 
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Johanni filio quondam Walteri Cadde ab (dg: eodem) Emondo filio quondam 

Lamberti van der Woert prout in litteris hereditarie vendiderunt Hermanno 

Loden soen (dg: scu) supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

occacione dicte medietatis promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Scilder et Goessuinus datum in crastino 

Valentini. 

 

BP 1177 f 224r 02 do 15-02-1386. 

Een vidimus maken van 4 brieven, beginnend met "Johannes gnd Rike", 

"Emondus", "Johannes Rike" en "Emondus" en Hermannus Loden soen beloofde 

aan Johannes Molle, de brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan erfg vw 

Johannes zvw Walterus Cadde. 

 

Et fiet vidimus de 4or litteris quarum una incipit Johannes dictus Rike 

secunda Emondus tercia Johannes Rike et 4a Emondus et Hermannus Loden 

soen (dg: re promisit ?term recognovit promisit) #promisit Johanni Molle# 

#(dg: ....... .......)# tradere heredum! quondam Johannis filii quondam 

Walteri Cadde ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 224r 03 do 15-02-1386. 

Voornoemde Johannes Molle en Eefsa droegen over aan voornoemde Hermannus 

Loden soen het vruchtgebruik, behorend aan voornoemde Eefsa, in de helft 

van voornoemd huis19,20 met ondergrond en tuin, te weten in de helft die 

gekomen was aan erfg vw voornoemde Johannes zvw Walterus Cadde na 

overlijden van voornoemde Johannes resp. die aan hen zal komen na 

overlijden van voornoemde Eefsa. 

 

Dicti Johannes Molle et Eefsa ut supra usufructum dicte Eefse competentem 

in medietate dictorum domus (dg: ort) cum eius fundo et orti scilicet in 

illa medietate que heredibus dicti quondam Johannis filii quondam Walteri 

Cadde de morte eiusdem (dg: J) quondam Johannis successione est advoluta 

et post mortem dicte Eefse successione advolvetur supportaverunt dicto 

Hermanno Loden soen promittentes ratam servare et obligationem exparte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 224r 04 do 15-02-1386. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Johannes Molle een n-erfcijns 

van 4½ oude schild of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius en 

de andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1386), gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Hermannus promisit super habita et hadenda et habenda se daturum 

et soluturum dictis Johanni Molle (dg: et Eefse vitalem) hereditarium 

censum quatuor et dimidii aude scilde seu valorem hereditarie (dg: 

nativitatis) mediatim Remigii et mediatim pasce et pro primo termino 

Remigii proxime futuro ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque sitis. Testes dartum supra. 

 

BP 1177 f 224r 05 do 15-02-1386. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande 

(ma 01-10-1386), met 72 oude schilden en met de cijns van het jaar van 

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

Johannes van den Kloot, Nijcholaus Reijmbrant en Tielmannus van Nederijnen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum post festum Remigii proxime 

futurum sine medio sequentium semper cum (dg: LX) septuaginta duobus aude 

                         
19 Zie ← BP 1177 f 224r 01 do 15-02-1386, verkoop van de helft in dit huis. 
20 Zie → BP 1177 f 224r 11 do 15-02-1386, overdracht van de helft van een 

erfcijns uit dit huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

57 

scilde seu valorem et cum censu anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera scriptorum presentibus Johanne de Globo Nijcholao Reijmbrant et 

Tielmanno de Nederijnen actum in camera anno LXXXVI in crastino Valentini 

hora ........ 

 

BP 1177 f 224r 06 di 13-02-1386. 

Petrus van Bruggen verkocht aan Mechtildis wv Gerardus van Berze een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een kamp onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eikendonk, 

tussen Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester, wijlen hr 

Godefridus van Os ridder, en Theodericus gnd Rover enerzijds en kvw 

Rutgherus van der Eijkendonc anderzijds, met een eind strekkend aan 

Theodericus Werneer, (2) de helft, behorend aan Willelmus zvw Henricus van 

den Heerinc, in een akker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, 

ter plaatse gnd Midakker, tussen Egidius van de Doorn enerzijds en Arnoldus 

gnd Collaert anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Egidius, (3) 

een stuk heide, ongeveer 1½ bunder groot, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Heerink, tussen Henricus bv voornoemde Willelmus enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (4) een erfgoed gnd dat Loeke, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Hoerink, beiderzijds tussen voornoemde Henricus bv 

Willelmus, welke pacht aan voornoemde Petrus was verkocht door Gerardus gnd 

Roelen soen. 

 

(dg: G) Petrus de Bruggen hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo purificationis ex quodam 

campo sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Eijkendonc 

inter hereditates Arnoldi de Beke filii naturalis domini quondam Arnoldi 

de Beke presbitri et domini quondam Godefridi de Os militis atque 

Theoderici dicti Rover ex uno et hereditatem liberorum quondam Rutgheri 

van der Eijkendonc ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Theoderici Werneer necnon ex medietate spectante ad Willelmum filium 

quondam Henrici van den Heerinc in quodam agro sito in parochia de Gestel 

prope Herlaer in loco dicto Rumel ad locum dictum Midacker inter 

hereditatem Egidii de Spina ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti 

Collaert ex alio (dg: ex alio) scilicet ex illa medietate que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Egidii atque ex pecia terre 

mericalis unum et dimidium bonaria (dg: conti) vel circiter continente 

sita in dicta parochia de Gestel ad locum dictum Heerinc inter 

hereditatem Henrici fratris dicti Willelmi ex uno et inter communem 

platheam ex alio atque ex hereditate dicta dat Loeke cum suis attinentiis 

sita in dicta parochia de Gestel ad dictum locum Hoerinc vocatum inter 

hereditates (dg: He) dicti Henrici fratris dicti Willelmi ex utroque 

latere coadiacentes venditam dicto Petro a Gerardo dicto Roelen soen 

prout in litteris hereditarie vendidit Mechtildi relicte quondam Gerardi 

de Berze supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicta paccione deponere. Testes 

Lonijs et Neijnsel datum 3a post Scolastice. 

 

BP 1177 f 224r 07 di 13-02-1386. 

Ancelmus zv Petrus van Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ancelmus filius Petri de Bruggen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 224r 08 di 13-02-1386. 

Henricus zv Henricus van Dijegeden wonend in Herpen verkocht aan Arnoldus 

gnd van Oerden smid een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve lands in Herpen, 

ter plaatse gnd Belien Ven, tussen kinderen gnd Maes Kijnderen Hoeve 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ½ morgen land in Herpen, tussen 

Gerardus Groet enerzijds en Jacobus Manghelaert anderzijds, (3) ½ morgen 
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land in Nederlangel, tussen kinderen gnd Coppen Kijnderen enerzijds en 

erfgoed behorend aan de investiet van Nederlangel anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Henricus filius Henrici de Dijegeden commorans in parochia de Herpen 

hereditarie vendidit Arnoldo dicto de Oerden fabro hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex manso terre ipsius venditoris 

sito in parochia de (dg: Ude) Herpen in loco dicto Belijen Venne inter 

hereditatem liberorum dictorum Maes Kijnderen Hoeve ex uno et inter 

communem platheam ex alio atque ex dimidio jugero terre sito in dicta 

parchia inter hereditatem Gerardi Groet ex uno et inter hereditatem 

Jacobi Manghelaert ex alio insuper ex dimidio jugero terre sito in 

parochia de Nederlangel inter hereditatem liberorum dictorum Coppen 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem spectantem ad investitum de 

Nederlangel ex alio ut dicebat promisit warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi inde prius solvendo promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 224r 09 wo 14-02-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze beloofde aan Jacobus Stephens 51 

Dordrechtse gulden, 30 plakken voor 1 Dordrechtse gulden gerekend, en 14 

plakken met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze promisit Jacobo Stephens LI 

Dordrecht gulden vel pro quolibet XXX placken atque XIIII placken ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes Scilder et Emont datum in die 

Valentini. 

 

BP 1177 f 224r 10 wo 14-02-1386. 

Boudewinus Kuijst machtigde hr Johannes van Veen priester zijn tegoeden te 

manen. 

 

Boudewinus Kuijst dedit potestatem domino Johanni de Veen presbitro 

monendi sua debita etc ad revocacionem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 224r 11 do 15-02-1386. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle en zijn vrouw Eefsa wv Johannes Cadde 

droegen over aan Hermannus Loden soen, bv voornoemde Eefsa, de helft21, 

behorend aan voornoemde Eefsa, in 4 pond geld b-erfcijns, te betalen met 

Sint-Remigius, gaande uit een huis22,23 met ondergrond en tuin, in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Gerardus Vos enerzijds en een ledig 

erfgoed aldaar anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes Cadde 

overgedragen door Emondus zv Lambertus van der Woerd. 

 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle maritus legitimus ut 

asserebat Eefse sue uxoris (dg: fi) relicte quondam Johannis Cadde et 

dicta Eefsa cum eodem tamquam cum tutore medietatem ad dictam Eefsam jure 

hereditario spectantem in (dg: hereditario censu) quatuor libris (dg: 

monete) hereditarii census monete solvendo hereditarie Remigii ex domo 

(dg: et orto) et eius fundo et orto sitis in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Gerardi [V]os ex uno et inter hereditatem vacuam hereditatem 

ibidem ex alio supportatas dicto quondam Johanni Cadde ab Emondo filio 

Lamberti (dg: van der) van der Woerd prout in litteris supportaverunt 

Hermanno Loden soen fratri dicte Eefse cum litteris et jure promittentes 

                         
21 Zie → BP 1177 f 224r 12 do 15-02-1386, afstand vruchtgebruik van de 

hjelft van deze cijns. 
22 Zie ← BP 1177 f 224r 03 do 15-02-1386, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van dit huis. 
23 Zie ← BP 1177 f 224r 01 do 15-02-1386, verkoop van de helft in dit huis. 
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ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et 

Goessuinus datum in crastino Valentini. 

 

BP 1177 f 224r 12 do 15-02-1386. 

Voornoemde Johannes Molle en Eefsa droegen over aan Hermannus Loden soen 

het vruchtgebruik, behorend aan voornoemde Eefsa, in de helft24 van 

voornoemde 4 pond geld b-erfcijns. 

 

Dicti Johannes Molle et Eefsa ut supra (dg: ..) usufructum dicte Eefse 

competentem in medietate (dg: dicti ce) dictarum quatuor librarum 

hereditarii census monete supportaverunt Hermanno Loden soen promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 224r 13 vr 16-02-1386. 

Henricus zv Johannes Screijnmaker van Oerscot ev Katherina ndvw hr 

Ghisbertus van Audenhoeven priester droeg over aan Margareta ev Willelmus 

nzvw Johannes Maerscalc, tbv voornoemde Willelmus, 1/3 deel in een huis, 

tuin, akker en beemden van voornoemde wijlen Ghisbertus, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Hedel, tussen Arnoldus Arnoldi van der Braken enerzijds en 

Johannes zv Rutgherus van Audenhoeven anderzijds, strekkend van de weg tot 

aan Henricus van Helmont, welk 1/3 deel voornoemde wijlen hr Ghisbertus in 

zijn testament nagelaten had aan voornoemde Katherina. 

 

Henricus filius Johannis Screijnmaker de Oerscot maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie naturalis quondam 

domini Ghisberti de Audenhoeven presbitri terciam partem ad se spectantem 

in domo orto agro et pratis dicti quondam Ghisberti sitis in parochia 

[de] Oerscot ad locum dictum Hedel inter hereditatem Arnoldi Arnoldi van 

der Braken ex uno et hereditatem Johannis filii Rutgheri de Audenhoeven 

ex alio tendentibus a plathea ad hereditatem Henrici de Helmont quam 

terciam partem dictus quondam dominus Ghisbertus prefate Katherine sue 

filie in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Margarete uxori Willelmi filii (dg: quondam) naturalis quondam Johannis 

Maerscalc ad opus dicti Willelmi sui mariti promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Trude et Lonijs datum sexta 

post Valentini. 

 

1177 mf7 C 07 f.224v. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1386. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 17-02-1386. 

 

BP 1177 f 224v 01 vr 16-02-1386. 

Nicholaus Rover en Petrus van Baest maakten een erfdeling van een kamp van 

4 bunder 64 roeden, in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen hr 

Johannes van Ghunterslaer enerzijds en Willelmus zv Theodericus van Aerle 

anderzijds, met een eind strekkend aan Woltherus Celen soen. 

Voornoemde Nicholaus kreeg 1 bunder 40 roeden, gelegen aan de kant van 

voornoemde Woltherus. Belast met 8 van de 24 oude groten aan de hertog 

waarmee het hele kamp belast is. Petrus heeft hierover recht van weg. 

Voornoemde Petrus kreeg 3 bunder 44! roeden. Hij betaalt hieruit 16 oude 

groten van de 24 oude groten aan de hertog. 

 

Nicholaus Rover et Petrus de Baest recognoverunt se divisionem 

hereditariam fecisse de (dg: IIIIor p b) quodam campo quatuor bonaria 

LXIIII virgatas terre continente sito in parochia de Oerscot in loco 

dicto Ghunterslaer inter heredtatem domini Johannis de Ghunterslaer ex 

uno et hereditatem Willelmi filii Theoderici de Aerle ex alio tendente 

cum uno fine ad hereditatem Woltheri Celen soen ut dicebant mediante qua 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 224r 11 do 15-02-1386, overdracht helft van deze cijns. 
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divisione unum bonarium atque XL virgatas de dicto campo videlicet illas 

unum bonarium et XL virgate que site sunt versus hereditatem dicti 

Woltheri ut dicebant dicto Nicholao cesserunt in partem ut Petrus (dg: 

resi) recognovit super quibus et jure etc et mediante eadem divisione 

(dg: residuum dicti campi) #dicto bonario et XL virgatis exceptis# (dg: 

dicto Petro cessit in partem ut alter recognovit super) tria bonaria et 
!XLIIII virgate dicti campi dicto Petro cesserunt in partem ut Nicholaus 

recognovit super quibus etc promittentes super omnia mutuo (dg: s) ratam 

servare tali condicione quod dictus Petrus hereditarie obtinebit in 

dictis bonario et XL virgatis (dg: tr) dicto Nicholao in partem cessis 

viam quandam eundi et redeundi per eandem cum suis bestiis et curribus ad 

minus dampnum vehendi ad dictas hereditates sibi in partem cessas hoc et 

addito quod dictus (dg: Johannes) Nicholaus (dg: et ex) annuatim solvet 

ex dictis bonario et XL virgatis sibi in partem cessis octo antiquos 

grossos scilicet de XXIIII grossis domino nostro duci ex dicto integro 

campo de jure solvendis ita videlicet quod dicto Petro nullum dampnum 

exinde eveniat et simili modo dictus Petrus de dictis tribus (dg: den) 

bonariis et XLIIII virgatis sibi in partem cessis solvet XVI antiquos 

grossos de dictis XXIIII antiquis grossis taliter quod dicto Nicholao 

exinde dampnum non eveniat ut ambo mutuo promiserunt et si via juris 

evincetur dictus Nicholaus terciam partem et Petrus duas tercias partes 

exinde portabunt. Testes Raet et Steenwech datum sexta post Valentini. 

 

BP 1177 f 224v 02 vr 16-02-1386. 

Johannes van der Weteringen van Scijnle beloofde aan Johannes van Engelant 

zvw Arnoldus van Engelant, tbv hem en zijn dochter Katherina door 

voornoemde Johannes van Engelant verwekt bij wijlen zijn vrouw Heilwigis dv 

voornoemde Johannes van der Weteringen, een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Schijndel te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en stuk land van eerstgenoemde Johannes, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Voert, tussen Luijta Hannen enerzijds en een gemene weg anderzijds. Zou 

voornoemde Katherina sterven zonder wettig nageslacht dan gaat de pacht 

naar erfg van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes van der Weteringen de Scijnle promisit se daturum Johanni de 

Engelant filio quondam Arnoldi de Engelant ad opus sui et ad opus 

Katherine sue filie ab eodem Johanne de Engelant et Heilwige eius quondam 

uxore filia dicti (dg: quondam) Johannis van der Weteringen pariter 

genite hereditariam paccionem (dg: u) duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco hereditarie purificationis et in Scijnle tradendam ex domo orto 

et pecia terre primodicti Johannis sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Voert inter hereditatem (dg: liberorum Henrici Maelg) Luijte 

Hannen ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat promisit 

super omnia sufficientem facere tali condicione quod dictus Johannes de 

Engelant quoad eius vitam dictam paccionem integraliter percipiet 

scilicet (dg: dicta Kath dictam) post mortem dicti Johannis de Engelant 

dicta Katherina huiusmodi paccionem plenarie et hereditarie ontinebit et 

si contingat dictam Katherinam absque prole legitima mori (dg: q) extunc 

dicta paccio ad veros et proximores heredes primodicti Johannis et ad 

neminem alium revertetur. Testes Trude et Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 224v 03 za 17-02-1386. 

Willelmus van den Hoernoc verkocht aan Judocus Bruijstens ¼ deel van een 

kamp, ter plaatse gnd Maalstrem, tussen Johannes Cnode enerzijds en 

Johannes Brenthen anderzijds, belast met 1 hoen aan de hertog en met 

dijken. 

 

Willelmus van den Hoernoc quartam partem ad se spectantem cuiusdam campi 

siti in loco dicto Maelstrem inter hereditatem Johannis Cnode ex uno et 

hereditatem Johannis Brenthen ex (dg: uno) alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Judoco Bruijstens promittens warandiam et obligationem deponere 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

61 

excepto uno pullo domini duci ex dicta quarta parte solvendo atque 

aggeribus ad dictam quartam partem (dg: de ju) spectantibus. Testes 

Lonijs et Steenwech datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1177 f 224v 04 za 17-02-1386. 

Henricus Noppen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C (dg: J). 

Henricus Noppen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 224v 05 vr 16-02-1386. 

Hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Den Bosch droeg over aan 

Gerardus zvw Theodericus van Vlijmen een b-erfcijns van 5 pond (dg: geld), 

met Kerstmis te betalen, gaande uit alle erfgoederen van Gerardus gnd van 

Abruggen, in Empel, welke cijns aan hem was overgedragen door Jacobus 

Coptiten. 

 

Dominus Gerardus Groij canonicus ecclesie de Busco hereditarium censum 

quinque librarum (dg: monete) solvendum hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex omnibus et singulis hereditatibus Gerardi dicti de Abruggen 

sitis in parochia de Empel supportatum sibi a Jacobo Coptiten prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Theoderici de 

Vlijmen cum litteris et aliis #et arrastagiis# et jure promittens ratam 

servare et obligationem exparte sui deponere. (dg: testes datum ut supra) 

Testes Raet et Steenwech datum sexta post Valentini. 

 

BP 1177 f 224v 06 vr 16-02-1386. 

Voornoemde Gerardus zvw Theodericus van Vlijmen beloofde aan voornoemde hr 

Gerardus Groij 27½ Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Dictus Gerardus filius dicti quondam Theoderici de Vlijmen promisit 

domino Gerardo Groij predicto XXVIIJ Brabant dobbel vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 224v 07 vr 16-02-1386. 

Godefridus Ketelleer verhuurde aan Johannes Phien soen snijder, tbv hem en 

zijn vrouw Heilwigis, een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Aleidis Aijkini enerzijds en erfgoed van 

Everardus Boc anderzijds, voor een periode van 2 jaar vanaf heden. De 

huursom is voldaan. 

 

Godefridus Ketelleer domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem quondam Aleidis Aijkini ex uno et hereditatem Everardi 

Boc ex alio ut dicebat locavit Johanni Phien soen (dg: et H) sartori ad 

opus sui et ad opus Heilwigis uxoris dicti Johannis ab eisdem ad spacium 

duorum annorum datum presentium subsequentium promittens ratam servare 

recognovit dictus Godefridus sibi de pecunia dicte locacionis fore 

satisfactum. 

 

BP 1177 f 224v 08 za 17-02-1386. 

Ghibo van der Bruggen beloofde aan Ghevardus Stummeken, tbv Metta van 

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

 

Ghibo van der Bruggen promisit Ghevardo Stummeken ad opus Mette de 

Gherwen XXX aude scilde vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Lonijs et Steenwech datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1177 f 224v 09 za 17-02-1386. 

Henricus Cnoden soen droeg over aan Johannes zv {hier staan twee puntjes} 

gnd Scalke van Zonne, tbv hem en Johannes gnd Reijners soen, een b-erfcijns 
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van 20 schelling geld, met Pasen te betalen, die Willelmus zv Erenbertus 

van der Steenvoert van Vucht verworven had van Reijnoldus zvw Willelmus gnd 

Amellont? van Gestel, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus Cnoden soen (dg: maritus et tutor legitimus) hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie pasce quem censum Willelmus 

filius (dg: Engberti) Erenberti van der Steenvoert de Vucht erga 

Reijnoldum filium quondam Willelmi dicti Amellont? de Gestel acquisiverat 

prout in litteris et quem nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio {hier staan twee puntjes} dicti Scalke de Zonne 

(dg: s) ad opus (dg: Jo) sui et ad opus Johannis dicti Reijners soen cum 

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

dicti Willelmi #filii Erenberti# atque ex parte (dg: Henrici dicti) et 

heredum dicti quondam Willelmi deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 224v 10 za 17-02-1386. 

Johannes Zerijs van Erpe beloofde aan Johannes van der Hautaert, tbv 

Arnoldus Heijme, 25 gulden of de waarde met het octaaf van Pasen aanstaande 

(zo 29-04-1386) te betalen. 

 

Johannes Zerijs de Erpe promisit (dg: Ger) Johanni van der Hautaert ad 

opus Arnoldi Heijme XXV gulden vel valorem ad octavas pasce proxime 

persolvendos. Testes Emont et Steenwech datum ut supra. 

 

1177 mf7 C 08 f.225. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 17-02-1386. 

 Tercia post Valentini: dinsdag 20-02-1386. 

 Secunda post Valentini: maandag 19-02-1386. 

 in profesto Petri ad cathedram: woensdag 21-02-1386. 

 

BP 1177 f 225r 01 za 17-02-1386. 

Woltherus Herbrechts soen van den Bredeacker en Woltherus van Audenhoeven 

beloofden aan Philippus Asinarius etc 34 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen, op straffe van 2. 

 

Woltherus Herbrechts soen van den Bredeacker et Woltherus de Audenhoeven 

promiserunt Philippo Asinario etc XXXIIII (dg: ad) aude scilde Francie ad 

pascha proxime persolvendos pena II. Testes Neijnsel et Scilder datum 

sabbato post Valentini. 

 

BP 1177 f 225r 02 za 17-02-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225r 03 za 17-02-1386. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Godefridus Lonijs en Arnoldus van Beke nz 

38¼ oude schild, voor 1/3 deel te betalen met Pasen (zo 22-04-1386), voor 

1/3 deel met Sint-Jan (zo 24-06-1386) en voor 1/3 deel met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1386). 

 

Johannes Bathenborch promisit Godefrido Lonijs et Arnoldo de Beke filio 

naturali (dg: LI) XXXVIII aude scilde et quartam partem unius scilt pro 

una tercia parte pasche pro altera tercia parte Johannis et pro ultima 

tercia parte Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225r 04 za 17-02-1386. 

Johannes Bathenborch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Asinarius 172 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386; 
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11+31+22=64 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes Bathenborch et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo 

Asinario centum et LXXII aude scilde ad pasce proxime pena III. Testes 

Scilder et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225r 05 za 17-02-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225r 06 za 17-02-1386. 

Johannes van de Dijk beloofde aan hr Henricus Boc 100 Dordrechtse gulden na 

maning te betalen. 

 

Johannes de Aggere promisit domino Henrico Boc C Dordrecht gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes Trude et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225r 07 di 20-02-1386. 

Nicholaus zvw Henricus smid van Mierfelt verkocht aan Willelmus Scilder een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin gnd des Wevers Huis, in Mierfelt, tussen Theodericus van den 

Valghaec enerzijds en Woltherus Rutten anderzijds, (2) een stuk land, 3 

lopen rogge groot, naast voornoemd huis en tuin gelegen, (3) een akker gnd 

die Schapakker, 3 lopen rogge groot, in Mierfelt, tussen Johannes Dapper 

enerzijds en Woltherus Celen soen anderzijds, (4) 4 lopen land gnd een 

gelookt, in Zeelst, tussen kinderen gnd die Kijnderen van den Beemden 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 2 

mud rogge, maat van Oerle. 

 

Solvit IIII libras. 

Nicholaus filius quondam Henrici fabri de Mierfelt hereditare vendidit 

Willelmo Scilder hereditarium censum (dg: XL) solidorum #IIIIor librarum# 

monete solvendum hereditarie purificationis ex domo et (dg: et orto 

ipsius d) et orto dicto communiter des Wevers Huijs ad se spectantibus 

sitis in parochia de Mierfelt inter hereditatem Theoderici van den 

Valg[h]aec ex uno et inter hereditatem Woltheri Rutten ex alio atque ex 

pecia terre tria lopina siliginis in semine capiente dictis domui et orto 

adiacente atque ex agro terre dicto die Scapacker tria lopina siliginis 

in semine capiente sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

Dapper ex uno et hereditatem Woltheri Celen soen ex alio item (dg: in) ex 

quatuor lopinatis terre dictis een gheloect sitis in parochia de Zeelst 

inter hereditatem liberorum dictorum (dg: v) die Kijnderen van den 

Beemden ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis #censu dominorum fundi 

et# duobus modiis siliginis mensure de Oerle prius inde solvendis 

promisit super habita et habenda sufficientem. Testes Raet et Steenwech 

datum (dg: secunda) #3a# post Valentini. 

 

BP 1177 f 225r 08 ma 19-02-1386. 

Rutgherus Cort gaf uit aan Thomas zvw Henricus Bloc een stuk land, in 

Aarle, ter plaatse gnd Stripe, tussen Arnoldus Truden soen enerzijds en 

Thomas gnd Blocs soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en 

pachten die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 6½ zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Extraneus solvit. 

Rutgherus Cort quandam peciam terre sitam in parochia de Aerle in loco 

dicto Stripe inter hereditatem Arnoldi Truden soen ex uno et hereditatem 

Thome dicti Blocs soen ex alio dedit ad hereditarium pactum Thome filio 
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quondam Henrici Bloc ab eodem pro censibus et paccionibus prius inde 

solvendis dandis et pro hereditaria paccione sex et dimidii sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda dicto Rutghero ab alio purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittens ratam servare et obligationem 

(dg: de) ex parte sui deponere et alter repromisit et promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes Scilder et Steenwech datum (dg: ut 

supra) secunda post Valentini. 

 

BP 1177 f 225r 09 di 20-02-1386. 

Johannes van Erpe en zijn vrouw Jutta wv Matheus zvw Henricus bakker 

droegen over aan Henricus zvw voornoemde Matheus en aan diens schoonzoon 

Johannes van den Kelder het vruchtgebruik dat voornoemde Jutta heeft in (1) 

een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, welk huis en 

erf wijlen Alardus zvw voornoemde Henricus Bakker, tbv hem en zijn 

voornoemde broer Matheus, verworven had van Woltherus gnd Celen van den 

Hout smid, (2) een b-erfcijns van 40 schelling, die voornoemde Matheus en 

Alardus uit voornoemd huis en erf beurden. 

 

Johannes de Erpe maritus legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris relicte 

quondam (dg: Alardi Becker) #Mathei filii quondam Henrici pistoris# et 

ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore usufructum quam dicta Jutta habuit 

in domo et area sita in Busco ad locum dictum aen den Wijnmolenberch quam 

domum (dg: dic) et aream (dg: dictus) quondam Alardus (dg: ad opus sui et 

ad opus) filius dicti quondam Henrici pistoris ad opus sui et ad opus 

dicti Mathei sui fratris erga Woltherum dictum Celen de Ligno fabrum 

acquisiverat prout in litteris atque in hereditario censu XL solidorum 

quem dicti Matheus et Alardus solvendum habuerunt ex domo et area 

predicta ut dicebant legitime supportaverunt Henrico filio dicti quondam 

Mathei et Johanni de Penu suo genero #cum litteris et aliis et jure# 

promittentes ratam servare. Testes Scilder et Raet datum 3a post 

Valentini. 

 

BP 1177 f 225r 10 wo 21-02-1386. 

Voornoemde Henricus zvw Matheus zvw Henricus Bakker en Johannes van den 

Kelder ev Engela dvw Matheus Becker verkochten voornoemd huis, erf en 

b-erfcijns van 40 schelling aan Ghibo van Bernheze. 

 

Dicti Henricus et Johannes de Penu maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Engele sue uxoris filie quondam Mathei Becker dictam domum et 

aream atque censum hereditarium XL solidorum hereditarie vendiderunt 

Ghiboni de Bernheze supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum atque ex parte 

dictorum quondam Mathei et Alardi Becker et suorum heredum deponere. 

Testes Emondus et Steenwech datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 225r 11 di 20-02-1386. 

Godefridus zvw Rutgherus gnd Arcke soen, Johannes Lisscap ev Mechtildis en 

Thomas van Hijntham ev Luijtghardis, dvw voornoemde Rutgherus, gaven uit 

aan Arnoldus Holther van Stripe en Elijas zvw Woltherus gnd Wellen Kather 

een hoeve, gnd ten Dijke, in Stripe, met de helft van een beemd gnd 

Beenwinkel, in Blaarthem Sint-Lambertus, zoals deze goederen aan wijlen 

voornoemde Rutgherus behoorden, en voorzover Woltherus Truden soen 

voornoemde goederen thans als hoevenaar bezit; de uitgifte bgeschiedde voor 

de cijnzen, lasten en pachten die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht 

van 12 mud rogge, maat van Stripe, met Lichtmis aan voornoemde Thomas op 

voornoemde hoeve te leveren. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri dicti Arcke soen Johannes Lisscap 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et Thomas de Hijntham 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Luijtghardis sue uxoris filiarum 

dicti quondam Rutgheri mansum quendam dictum ten Dijke situm in parochia 
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de Stripe cum omnibus suis attinentiis quocumque locorum (dg: prout 

Wolthe) cum medietate cuiusdam prati dicti Beenwinckel siti in parochia 

(dg: sc) de Blaerthem sancti Lamberti (dg: inter .) prout dictus mansus 

cum dicta medietate dicti prati ad dictum quondam Rutgherum pertinere 

consuevit et prout et in quantum Woltherus Truden soen dictum mansum cum 

eius attinentiis cum medietate dicti prati tamquam colonus ad presens 

possidet ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Arnoldo Holther de 

Stripe (dg: ab eis...) et Elije filio quondam Woltheri dicti Wellen 

Kather ab eisdem pro censibus #et oneribus# et paccionibus prius inde 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione duodecim modiorum 

siliginis mensure de Stripe danda dicto Thome solo ab aliis 

purificationis et supra dictum mansum tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt se daturos dicto Thome dictam paccionem. Testes Neijnsel et 

Willelmus datum 3a post Valentini. 

 

BP 1177 f 225r 12 di 20-02-1386. 

Arnoldus Stamelart van Spanct verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Spanct prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225r 13 di 20-02-1386. 

Arnoldus gnd Holther van Stripe en Elijas zvw Woltherus Wellen Kather 

beloofden aan voornoemde Thomas 120 oude schilden of de waarde met Maria-

Geboorte aanstaande (za 08-09-1386) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Holther de Stripe et Elijas filius quondam Woltheri 

Wellen Kather promiserunt dicto Thome C et XX aude scilde vel valorem ad 

nativitatis Marie proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 C 09 f.225v. 

 Tercia post Valentini: dinsdag 20-02-1386. 

 in profesto Petri ad cathedram: woensdag 21-02-1386. 

 

BP 1177 f 225v 01 di 20-02-1386. 

Thomas van Hijntham ev Luijtghardis dvw Rutgherus Arken soen verklaarde dat 

aan hem en zijn vrouw een b-erfpacht geschonken is van 12 mud rogge, maat 

van Stripe, en 120 oude schilden in plaats van erfgoed, en hij beloofde bij 

de deling van de goederen, die Luijtghardis mv eerstgenoemde Luijtghardis 

na zal laten, een erfpacht in te brengen van 12 mud rogge, maat van Stripe, 

en 120 oude schilden. De brief overhandigen aan Godefridus Erkenraden soen 

en Johannes Lisscap. 

 

Thomas de Hijntham maritus et tutor legitmus ut asserebat Luijtghardis 

sue uxoris filie quondam Rutgheri Arken soen recognovit se recepisse cum 

dicta eius uxore nomine dotis ad jus oppidi de Busco hereditariam 

paccionem duodecim modiorum siliginis mensure de Stripe atque C et XX 

aude scilde loco hereditatis et promisit dictus Thomas si ipse vel post 

eum eius heredes ad communem divisionem faciendam de bonis que 

Luijtghardis mater primodicte Luijtghardis post se relinquet venire 

voluerit seu voluerint extunc idem Thomas vel eius heredes ad huiusmodi 

divisionem inportabit hereditariam paccionem duodecim modiorum siliginis 

dicte mensure et C et XX aude scilde antequam huiusmodi bona valeat 

condividere. Testes Neijnsel et Scilder datum 3a post Valentini. Detur 

Godefrido Erkenraden soen et Johanni Lisscap. 

 

BP 1177 f 225v 02 di 20-02-1386. 

Voornoemde Thomas verklaarde dat Godefridus zvw Rutgherus Arke soen, 

Ghisbertus Lisscap de jongere en Leonius van Erpe alle goederen aan hem 

gegeven hebben, die aan hem en zijn vrouw Luijtghardis sv voornoemde 
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Godefridus beloofd waren. 

 

Dictus Thomas recognovit sibi per Godefridum filium quondam Rutgheri Arke 

soen et (dg: Johannem) #Ghisbertum# Lisscap #juniorem et Leonium de Erpe# 

fore plenarie satisfactum de omnibus bonis (dg: que d) sibi cum 

Luijtgharde sua uxore sorore dicti Godefridi nomine dotis promissis ut 

dicebat clamans (dg: dictos Godefridum et Johannem predictos ab o) inde 

quitos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225v 03 di 20-02-1386. 

Woltherus zvw Willelmus gnd van den Brekelen droeg over aan Henricus Wit 

szvw Johannes Wilgeman een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes zvw Petrus gnd van Tula beloofd had aan voornoemde Woltherus, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad in Berlicum, 

tussen erfgoed gnd die Oude Bogaard enerzijds en Godefridus Meus soen 

anderzijds. 

 

(dg: Wil) Woltherus filius quondam Willelmi dicti van den Brekelen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Johannes filius quondam Petri dicti de Tula promiserat se daturum et 

soliturum #dicto Wolthero# hereditarie purificationis et in Busco tradere 

ex domistadio sito in parochia de Berlikem inter hereditatem dictam die 

Aude Boeghaert ex uno et inter hereditatem Godefridi Meus soen ex alio 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Wit genero quondam 

Johannis Wilgeman cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem in dicta paccione deponere promisit sufficientem facere. 

Testes Lonijs et Steenwech datum tercia post Valentini. 

 

BP 1177 f 225v 04 di 20-02-1386. 

Merswijndis wv Johannes van Dommellen bakker en haar kinderen Godefridus en 

Nicholaus verkochten aan Arnoldus Cleijmans soen een n-erfcijns van 6 pond 

uit een b-erfcijns van 14 pond geld, welke cijns van 14 pond voornoemde 

Arnoldus gnd Cleijnmans soen aan voornoemde wijlen Johannes van Dommelen 

beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Korenmarkt naar de Vismarkt, tussen erfgoed van Theodericus gnd 

Trierken enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Monic anderzijds, (2) de 

helft van een stenen muur, tussen voornoemd huis en erf en het huis en erf 

van voornoemde wijlen Johannes Monic, welk huis, erf en helft van de stenen 

muur voornoemde wijlen Johannes van Dommellen had uitgegeven aan voornoemde 

Arnoldus Cleijnmans soen, voor voornoemde cijns van 14 pond. Johannes zvw 

voornoemde Johannes zal met deze verkoop instemmen. 

 

Merswijndis relicta quondam Johannis de Dommellen #pistoris# cum tutore 

Godefridus et Nicholaus eius liberi hereditarium censum sex librarum de 

hereditario censu XIIII librarum monete quem censum XIIII librarum 

Arnoldus dictus Cleijnmans soen dicto quondam Johanni de Dommelen solvere 

promiserat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco in vico tendente a foro bladi versus forum piscium 

inter hereditatem Theoderici dicti Trierken ex uno et inter hereditatem 

quondam Joannis Monic ex alio atque ex medietate muri lapidei 

consistentis inter dictam domum et aream et inter dictam domum et aream 

dicti quondam Johannis Monic quam domum et aream cum medietate dicti muri 

lapidei dictus quondam Johannes de Dommellen prefato Arnoldo Cleijnmans 

soen pro predicto censu (dg: XX) XIIII librarum dederat ad censum prout 

in litteris hereditarie vediderunt dicto Arnoldo Cleijmans soen 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem in dicto censu sex 

librarum deponere et promiserunt quod ipsi Johannem (dg: eorum fratrem) 

#filium dicti quondam Johannis# dicte vendicioni facient consentire et 

eandem ratam facient observare. Testes Scilder et Steenwech datum 3a post 
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Valentini. 

 

BP 1177 f 225v 05 di 20-02-1386. 

Jacobus Coptiten beloofde aan Jordanus Millinc, tbv Ghisbertus zvw 

Rodolphus Roesmont 150 gulden met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te 

betalen. 

 

Jacobus Coptiten promisit Jordano Millinc ad opus Ghisberti filii quondam 

Rodolphi Roesmont IJc gulden ad purificationis proxime persolvendos. 

Testes Trude et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225v 06 wo 21-02-1386. 

Johannes Grieten soen van den Hoven verkocht aan Henricus zvw Willelmus 

Telder een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, (1) gnd dat 

Lemmens Stuk, tussen Johannes Coninc enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, (2) gnd dat Oude Stukske, tussen Martinus van Enode enerzijds 

en Elisabeth Cop anderzijds, reeds belast met 1 zester rogge aan de H.Geest 

in Vught. Knecht van Theodericus Berwout. 

 

Johannes Grieten soen van den Hoven hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Willelmi Telder hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex duabus peciis 

terre sitis in parochia de Vucht sancti Petri quarum una dat Lemmens 

Stucke inter hereditatem Johannis Coninc ex uno et (dg: K) inter communem 

stegham ex alio et altera dat Aude Stucsken (dg: int) nuncupantur inter 

hereditatem Martini de Enode ex uno et hereditatem Elisabeth Cop ex alio 

sunt site ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno sextario siliginis mense sancti spiritus in Vucht prius inde 

solvendo promisit sufficientem facere. Testes (dg: L) Emondus et (dg: R) 

Steenwech datum in profesto Petri ad (dg: cath) cathedram. Famulus 

Theoderici Berwout. 

 

BP 1177 f 225v 07 wo 21-02-1386. 

Johannes zv Johannes gnd Gilijs soen verkocht aan Nicholaus van Coelen een 

n-erfcijns25 van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een kamer met ondergrond, gelegen 

tegen het huis van Goessuinus Campen, in Den Bosch, in de straat gnd 

Beurde, tussen voornoemd huis van Goessuinus enerzijds en erfgoed van 

Nicholaus Koc anderzijds. Verkoper en voornoemde Goessuinus beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Johannes filius Johannis dicti Gilijs soen hereditarie vendidit Nicholao 

de Coelen hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam camera et eius fundo domui 

Goessuini Campen adiacente sita in Busco in vico dicto Buerde inter 

dictam domum ipsius Goessuini ex uno (dg: et hereditatem dc) et 

hereditatem Nicholai Koc ex alio ut dicebat promittentes et cum eo dictus 

Goessuinus warandiam et aliam obligationem deponere promittentes 

sufficientem facere. Testes Trude et Scilder datum in profesto Petri ad 

cathedram. 

 

BP 1177 f 225v 08 wo 21-02-1386. 

Petrus Alaert, Willelmus van den Hoernoc en Henricus zvw Henricus Loijer 

beloofden aan Willelmus van Cleve 5 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken 

voor 1 Hollandse dobbel gerekend, en 12 plakken met Pasen aanstaande (zo 

22-04-1386) te betalen. 

 

                         
25 Zie → BP 1184 f 384v 10 ma 09-08-1406, overdracht van de cijns. 
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Petrus Alaert Willelmus van den Hoernoc et Henricus filius quondam 

Henrici Loijer promiserunt Willelmo de Cleve quinque Hollant dobbel vel 

pro quolibet XLV Hollant placken atque XII placken ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 225v 09 wo 21-02-1386. 

Reijnerus, Godefridus en Johannes, kvw Johannes Corf, en Bodo van den 

Stocke en Godefridus van Beke, szvw voornoemde Johannes Corf, verkochten 

aan Margareta dvw Henricus van der Laerscot de helft in een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Bijerman beloofd had aan 

Gerardus Vosken zvw Reijnerus Steenbecker, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Henricus Onderbroec enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Sanders 

anderzijds, (2) alle andere goederen van voornoemde Johannes Bierman, welke 

helft aan verkopers en aan Bertholdus zvw voornoemde Johannes Corf gekomen 

was na overlijden van voornoemde Gerardus Vosken. Voornoemde Bertholdus zal 

met deze verkoop instemmen. 

 

Reijnerus Godefridus et Johannes fratres liberi quondam Johannis Corf 

(dg: Go) Bodo van den Stocke Godefridus de Beke generi dicti quondam 

Johannis Corf medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure #de Busco# quam Johannes dictus Bijerman 

promiserat #super omnia# se daturum Gerardo Vosken filio quondam Reijneri 

Steenbecker hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo et area sita 

in Busco supra aggerem Vuchtensem inter hereditatem Henrici Onderbroec ex 

uno et hereditatem quondam Johannis Sanders ex alio atque ex omnibus et 

singulis aliis bonis primodicti Johannis Bierman prout in litteris et 

quam medietatem (dg: ad) dicte paccionis ipsi ad se et ad Bertholdum 

filium dicti quondam Johannis Corf (dg: sunt) de morte dicti Gerardi 

Vosken successione hereditarie advolutam esse dicebant hereditarie 

vendiderunt Margarete filie quondam Henrici van der Laerscot 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi dictum Bertholdum dicte 

vendicioni facient consentire. Testes Neijnsel et Goessuinus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 225v 10 wo 21-02-1386. 

Johannes zv Henricus van den Mortel van Zoemeren beloofde aan Gerardus zvw 

Johannes gnd Rode van Os 14 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 9 plakken met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes filius Henrici van den Mortel de Zoemeren promisit Gerardo filio 

quondam Johannis dicti Rode de Os XIIII gulden vel pro quolibet XXX 

Hollant placken et IX placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 C 10 f.226. 

 in profesto Petri ad cathedram: woensdag 21-02-1386. 

 in festo Petri ad cathedram: donderdag 22-02-1386. 

 

BP 1177 f 226r 01 wo 21-02-1386. 

Mechtildis dv Johannes Sprenger van Geldorp verklaarde ontvangen te hebben 

van Jacobus van Berze van den Horst alle achterstallige termijnen, die haar 

dochter Margareta ontbraken van alle cijnzen, die voornoemde Magareta in 

Heze en in Leende beurt. 

 

Mechtildis filia Johannis Sprenger de Geldorp recognovit se fore 

satisfactum per Jacobum van Berze van den Horst #de# omnibus arrastagiis 

Margarete sue filie deficientibus a quocumque tempore deficientibus usque 

in hodiernum diem scilicet de omnibus censibus quos dicta Magareta in 

Heze et in Leende habet solvendos clamans inde quitum et promisit super 
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#habita et habenda# si dictus Jacobus imposterum a dicta Margareta vel ab 

aliquo alio ex parte et nomine sui impetetur extunc dicta Mechtildis 

dictum Jacobum exinde indempnem servabit. Testes Neijnsel [et] Goessuinus 

datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 226r 02 do 22-02-1386. 

Arnoldus Cleijnael, zijn kinderen Engbertus, Hermannus en Willelmus, 

Johannes die Brouwer en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde Arnoldus 

Cleijnael, Jacobus zvw Johannes gnd Nouden soen ev Mechtildis dv voornoemde 

Arnoldus Cleijnael en Leonius die Raet ev Margareta dv voornoemde Arnoldus 

Cleijnael gaven uit aan Willelmus Vos Grieten soen de volgende erfgoederen, 

gelegen in Moergestel, (1) een huis, schuur, met ondergronden, tuin en 

aangelag in Moergestel, ter plaatse gnd ten Hil op den Zeeland, tussen een 

gemene weg enerzijds en kvw Ancelmus Tijmmerman en Willelmus Luwe 

anderzijds, (2) een beemd gnd dat Butelken aldaar, aan het einde van 

voornoemde erfgoederen, tussen Johannes Pelsers enerzijds en voornoemde 

Arnoldus Cleijnael anderzijds, (3) een beemd gnd dat Wevers Laar, naast de 

dijk gnd Heer Godevarts Dijk, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes 

Daneels anderzijds, (4) een beemd, tussen Godefridus gnd Lichammen 

enerzijds en Willelmus gnd Bulle anderzijds, (5) een stuk land gnd dat 

Ruelens Land, een stuk eusel daaraan gelegen richting de weg, en een 

erfgoed gnd dat Rijtven, gelegen ten einde voornoemd stuk land, tussen 

Johannes Daneels enerzijds en voornoemde Arnoldus Cleijnael anderzijds, (6) 

een beemd gnd Nijcoels Beemd, tussen Johannes van Katwijc enerzijds en 

kinderen gnd Gobelens Kijnderen anderzijds, (7) een akker gnd Robbekens 

Akker en een weide gnd den Brant daaraan gelegen richting de weg, tussen de 

weg gnd die Helstraat enerzijds en Johannes Daneels anderzijds, (8) twee 

stukken land ter plaatse gnd die Hilse Akker, (8a) gnd die Boudens Akker, 

(8b) gnd dat Straatke, tussen Johannes Daneels enerzijds en voornoemde 

Arnoldus Cleijnael anderzijds, (9) een beemd gelegen ter plaatse gnd in het 

Rijsbroek, tussen Ver Metten Beemd enerzijds en Johannes Moelners 

anderzijds, (10) een beemd gelegen aan het eind van voornoemde beemd, 

tussen Gerardus van Stoct enerzijds en Willelmus Luwe anderzijds, (11) ½ 

bunder beemd gelegen ter plaatse gnd die Hoge Beirke, tussen Elizabeth 

Wouters enerzijds en eerstgenoemde Arnoldus Cleijnael anderzijds, (12) een 

beemd ter plaatse gnd die Hoge Beemden, tussen Johannes Daneels enerzijds 

en Walterus Coman anderzijds, (13) een stukje beemd gnd Twee toe? Gesuade, 

naast de plaats gnd der Zeelander Dijk enerzijds en Johannes Daneels 

anderzijds, (14) een beemd gnd Hoge Beemd, ter plaatse gnd Hoge Beirken, 

tussen Petrus Creijts enerzijds en Woltherus Coman anderzijds, (15) de 

helft van een beemd gnd Walravens Beemd, welke helft jaarlijks gedeeld 

wordt tegen de andere helft die behoort aan kinderen gnd Gobels Kijnderen, 

(16) een stuk beemd tussen Arnoldus Emmen enerzijds en Johannes Daneels 

anderzijds, (17) de helft van een weide gnd die Scherpenberg, tussen een 

gemene weg enerzijds en kinderen gnd Gobels Kijnderen anderzijds, (18) ½ 

bunder weide ter plaatse gnd die Oude Hoeve, tussen Johannes Goeswijns 

enerzijds en Johannes Daneels anderzijds, (19) een erfgoed gnd Holle Weide, 

tussen Henricus van den Weijden enerzijds en de weg gnd die Oude Straat 

anderzijds, (20) 1 bunder beemd in Oisterwijk ter plaatse gnd Wippenhout, 

tussen Johannes Lijsbetten soen enerzijds en voornoemde Arnoldus Cleijnael 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en een b-erfcijns van 

20 schelling geld, en thans voor een n-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Voornoemde Arnoldus Cleijnael, zijn kinderen Engbertus, Hermannus, 

Willelmus, Johannes die Brouwer en zijn vrouw Elizabeth, en Jacobus zv 

Johannes Nouden beloofden garantie voor 5/6 deel. 

Arnoldus Cleijnael en voornoemde Leonius beloofden garantie voor 1/6 deel. 

Voornoemde Willelmus Vos en voornoemde Arnoldus Cleijnael met zijn kinderen 

en schoonzoons zullen voornoemde ½ bunder weide, gelegen ter plaatse die 

Oude Hoeve, samen gebruiken als weg; voornoemde Willelmus Vos mag hier niet 

hooien of uitgraven, voornoemde Arnoldus Cleijnael en zijn kinderen en 
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schoonzoons mogen hier hooien, niet uitgraven. 

 

Arnoldus Cleijnael Engbertus Hermannus Willelmus eius liberi Johannes die 

Brouwer maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris (dg: et 

dicta) filie dicti Arnoldi Cleijnael et dicta Elizabeth cum eodem tamquam 

cum tutore Jacobus filius quondam Johannis dicti Nouden soen maritus #et 

tutor# legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie dicti Arnoldi 

Cleijnael et (dg: dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore) Leonius 

(dg: de) die Raet maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

dicti (dg: quondam) Arnoldi Cleijnael #hereditates infrascriptas sitas in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc# domum horreum cum suis fundis et 

attinentiis et ortum (dg: pratum) #et hereditates sibi adiacentes# sitos 

in parochia de Ghelstel prope Oesterwijc ad locum dictum ten Hil op den 

Zelant inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Ancelmi Tijmmerman et hereditatem Willelmi 

Luwe ex alio item pratum dictum dat Butelken situm ibidem ad finem 

dictarum hereditatum inter hereditatem Johannis Pelsers ex uno et inter 

hereditatem dicti Arnoldi Cleijnael ex alio item pratum (dg: situm 

#iuxta# ad locum dictum) dictum dat Wevers Laer iuxta aggerem dictum Her 

Godevarts #Dijc# inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis Daneels ex alio item pratum situm inter hereditatem Godefridi 

dicti Lichammen ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Bulle ex alio 

item peciam terre dictam dat Ruelens Lant (dg: situm int) et peciam 

hereditatis dicte eeusel sibi adiacentem versus plateam ibidem (dg: 

sitam) et (dg: hereditatem) quandam hereditatem dictam dat Rijtvenne 

sitam (dg: retro dictam) ad finem dicte pecie terre sitam inter 

hereditatem Johannis Daneels ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi 

Cleijnael ex alio item pratum dictum Nijcoels Beemt situm inter 

hereditatem Johannis de (dg: Katwijc) Katwijc ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Gobelens Kijnderen ex alio item agrum terre (dg: 

#dictam# et peciam pascue adiacentem versus plateam ibidem sitam in) 

dictum Robbekens Acker et peciam pascue dictam den Brant sibi adiacentem 

versus plateam ibidem sitos inter (dg: hereditatem) plateam dictam die 

Helstraet ex uno et inter hereditatem Johannis Daneels ex alio item duas 

pecias terre (dg: dictas) sitas in loco dicto die Hilsche Acker quarum 

una dicta die Boudens Acker et altera dicta dat Straetken et site (dg: 

site) sunt inter hereditatem Johannis Daneels ex uno et inter hereditatem 

dicti Arnoldi Cleijnael ex alio item pratum (dg: dictum int) situm in 

loco dicto int Rijsbroec inter hereditatem dictam Ver Metten Beemt ex uno 

et inter hereditatem Johannis Moelners ex alio item pratum situm ad finem 

iamdicti prati inter hereditatem Gerardi (dg: van de) van Stoct ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Luwe ex alio item dimidium bonarium prati 

situm ad locum dictum die Hoghe Beircken inter hereditatem Elizabeth 

Wouters ex uno et inter hereditatem primodicti Arnoldi Cleijnael ex alio 

item pratum situm ad locum dictum die Hoghe Beemde inter hereditatem 

Johannis Daneels ex uno et inter hereditatem Walteri Coman ex alio item 

particulam prati (dg: dictus) dictam Twee toe? (dg: Ghesw s) Ghesuade 

sitam iuxta (dg: ..) locum dictum der Zelander Dijc (dg: inter h sit) ex 

uno et inter hereditatem Johannis Daneels ex alio item pratum #dictum 

Hoghe Beemde# situm in loco dicto Hoghe Beircken inter hereditatem Petri 

Creijts ex uno et inter hereditatem Woltheri Coman ex alio item (dg: 

pratum dictum Walravens Beemt situm) medietatem prati dicti Walravens 

Beemt et que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem (dg: 

d) eiusdem prati spectantem ad liberos dictos Gobels Kijnderen item 

peciam prati sitam (dg: ibidem) inter hereditatem Arnoldi Emmen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Daneels ex alio (dg: item unum bonarium situm 

in loco dicto Wi item p q me) item medietatem pascue dicte die 

Scerpenberghe site inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Gobels Kijnderen ex alio item dimidium (dg: prati) 

bonarium pascue situm in loco dicto die Oude Hoeve inter hereditatem 

Johannis Goeswijns ex uno et inter hereditatem Johannis Daneels ex alio 
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(dg: item medietatem hereditatum dictum die Berghen sitarum item unum 

bonarium pra) item hereditatem dictam Hollen Weije sitam inter 

hereditatem Henrici van den Weijden ex uno et inter (dg: hereditatem 

Henrici) plateam dictam die Oude Strate ex alio item unum bonarium prati 

situm in (dg: p loco di) parochia de Oesterwijc in loco dicto Wippenhout 

inter hereditatem Johannis Lijsbetten soen ex uno et inter hereditatem 

(dg: A) dicti Arnoldi (dg: Cleij) Cleijnael ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Willelmo Vos Grieten soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: he) censu domini (dg: ducis et) fundi et (verbeterd 

uit: ex) pro hereditario censu XX solidorum monete exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione novem modiorum siliginis 

mensure de Busco dando primodicto Arnoldo ad eius vitam et post eius 

decessum dictis Engberto Hermanno Willelmo Elizabeth suis liberis #Jacobo 

et Leonio suis generis# (dg: sibi) ab alio (dg: nativitatis) 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes dicti 

Arnoldus Cleijnael Engbertus Hermannus Willelmus eius liberi Johannes die 

Brouwer Elizabeth eius uxor cum eodem tamquam cum tutore et Jacobus 

filius Johannis (dg: Jo) Nouden (dg: ?uxoris) de quinque partibus 

predictarum hereditatum warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

insuper #Arnoldus Cleijnael et# dictus Leonius super omnia warandiam de 

una sexta parte dictarum hereditatum et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit tali condicione quod dictus Willelmus Vos et dicti 

Arnoldus Cleijnael et eius liberi et generi predicti dictum dimidium 

bonarium pascue situm in loco dicto die Aude Hoeve utentur communiter pro 

via eorum et dictus Willelmus Vos non mettet et (dg: s) effodiet 

quecumque ?super dictum dimidium bonarium pascue videlicet dictus 

Arnoldus Cleijnael et eius liberi et generi predicti poterint super 

dictum bonarium pascue metere scilicet non effodere. Testes Raet et 

Goessuinus datum in festo Petri ad cathedram. Tradetur littera liberorum 

dicto Leonio. 

 

BP 1177 f 226r 03 do 22-02-1386. 

(dg: Voornoemde Willelmus Vos beloofde aan Leonius Raet met voornoemde 

Engbertus, Hermannus en Willelmus, Johannes die Brou). 

 

(dg: Dictus Willelmus Vos promisit Leonio Raet cum dictis Engberto 

Hermanno et Willelmo fratribus Johanne die Brou). 

 

BP 1177 f 226r 04 do 22-02-1386. 

Voornoemde Willelmus Vos beloofde aan Arnoldus Hoernken 95 Brabantse dobbel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Vos promisit Arnoldo Hoernken (dg: C) nonaginta quinque 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 226r 05 do 22-02-1386. 

(dg: Arnoldus Cleijnael). 

 

BP 1177 f 226r 06 do 22-02-1386. 

De broers Engbertus, Hermannus en Willelmus, kv Arnoldus Cleijnael, vroegen 

aan hun vader om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de 

kosten te mogen gaan van hun vader. 

 

Engbertus Hermannus et Willelmus fratres! Arnoldi Cleijnael instanter 

petierunt a dicto Arnoldo eorum patre licenciam exeundi etc secundum 

modum emancipationis ad jus oppidi etc et Arnoldus concessit eis 

potestatem etc. Testes datum supra. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1177 f 226r 07 do 22-02-1386. 

Voornoemde Arnoldus Cleijnael droeg over aan zijn kinderen Engbertus, 
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Hermannus en Willelmus, en aan zijn schoonzoons Johannes die Brouwer, 

Jacobus zvw Johannes Nouden soen en Leonius Raet zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, erfpachten en cijnzen, die voornoemde Arnoldus en wijlen zijn 

eerste vrouw Margareta samen hadden bezeten en waarin voornoemde Margareta 

was overleden. 

 

Dictus Arnoldus Cleijnael suum usufructum sibi competentem in (dg: b) 

omnibus bonis paccionibus et censibus quos dictus Arnoldus et Margareta 

quondam prima uxor pariter possederunt et in quibus dicta quondam (dg: d) 

Margareta decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportavit Engberto Hermanno et Willelmo suis liberis Johanni die 

Brouwer Jacobo filio quondam Johannis Nouden soen et Leonio Raet suis 

(dg: gendis) generis promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 226r 08 do 22-02-1386. 

Voornoemde Enghelbertus, Hermannus, Willelmus, Johannes die Brouwer en zijn 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Arnoldus en Jacobus26 beloofden aan voornoemde 

Arnoldus Cleijnael een lijfpacht van 12½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Dicti Enghelbertus Hermannus Willelmus Johannes die Brouwer et Elizabeth 

eius uxor filia dicti Arnoldi et Jacobus promiserunt indivisi super omnia 

habita et habenda se (dg: dat) soluturos dicto Arnoldo Cleijnael vitalem 

pensionem duodecim et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicti Arnoldi et non ultra purificationis et in Busco 

tradere ex omnibus suis bonis [habitis et habendis]. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 C 11 f.226v. 

 in festo Petri ad cathedram: donderdag 22-02-1386. 

 in vigilia Mathie: vrijdag 23-02-1386. 

 in festo Mathije: zaterdag 24-02-1386. 

 

BP 1177 f 226v 01 do 22-02-1386. 

Leonius Raet beloofde aan zijn schoonvader Arnoldus Cleijnael een lijfpacht 

van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Leonius Raet promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Arnoldo Cleijnael suo socero vitalem pensionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Arnoldi et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis et cum Arnoldus mortuus fuerit etc. Testes Raet et Goessuinus 

datum in festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 226v 02 do 22-02-1386. 

Willelmus nzvw Johannes Maerscalke verkocht aan Willelmus nzvw Johannes 

Loijer een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin van verkoper, in Oirschot, tussen 

Arnoldus Joncher enerzijds en Woltherus Teerre anderzijds, met beide einden 

strekkend aan de gemene weg, (2) een beemd gnd Lepelbroek, ter plaatse gnd 

Spoordonk, tussen Jordanus zv Ghibo gnd Hoeven soen enerzijds en Henricus 

van Audenhoeven anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot. 

 

Willelmus filius naturalis quondam Johannis Maerscalke hereditarie 

vendidit Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer hereditarium 

                         
26 Zie → BP 1179 p 345r 13 do 01-02-1392, Arnoldus Cleijnnael beloofde zijn 

schoonzoon Jacobus zvw Johannes Nouden soen schadeloos te houden van onder 

meer alle lijfrenten, aan hem door voornoemde Jacobus beloofd. 
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censum duorum aude scilde vel valorem solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex domo et orto ipsius venditoris sitis in parochia de 

Oerscot inter hereditatem Arnoldi (dg: Joncher) Joncher ex uno et 

hereditatem Woltheri Teerre ex alio tendentibus cum ambobus finibus ad 

communem platheam (dg: ut) atque ex prato dicto Lepelbroec(?) #ad se 

spectante# sito in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem Jordani filii 

Ghibonis dicti Hoeven soen ex uno et hereditatem Henrici de Audenhoeven 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu dominorum fundi et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Oerscot prius solvendis promisit sufficientem 

facere. 

 

BP 1177 f 226v 03 vr 23-02-1386. 

Katherina dvw Luppertus van Herzel droeg over aan Lambertus gnd Arts soen, 

tbv Heilwigis wv Johannes Neve en kv voornoemde Heilwigis en wijlen 

voornoemde Johannes Neve, alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar zuster Hadewigis eerder wv voornoemde Johannes Neven. 

Zouden voornoemde kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de 

goederen naar voornoemde Heilwigis en, na haar overlijden, naar haar 

erfgenamen. 

 

Katherina filia quondam Lupperti de Herzel cum tutore omnia bona sibi de 

morte quondam Hadewigis sue (dg: uxoris) sororis relicte quondam Johannis 

Neven successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Lamberto dicto Arts soen (dg: ad opus liberorum 

dicti quondam J) ad opus Heilwigis relicte dicti quondam Johannis Neve et 

ad opus liberorum dicte Heilwigis et quondam Johannis Neve predicti 

pariter genitorum promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione si contingat dictos liberos absque 

prole legitima mori extunc huiusmodi bona ad dictam Heilwigem vel post 

eam ad veros heredes dicte Heilwigis revertentur. Testes Raet et 

Goessuinus datum in vigilia Mathie. 

 

BP 1177 f 226v 04 vr 23-02-1386. 

Gerardus van Huessellingen verkocht aan Gerardus gnd Heijnen soen van 

Hezewijc 1 morgen land, in Alem, ter plaatse gnd dat Alemse Broek, tussen 

erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en voornoemde Gerardus 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus de Huessellingen (dg: hereditarie vendidit Gerardo dicto Heijnen 

soen de Hezewijc h) unum juger terre situm in parochia de Alem in loco 

dicto dat Alemsche Broec inter hereditatem abbatis sancti Trudonis ex uno 

et Gerardi dicti Heijnen soen de Hezewijc ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Gerardo promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu ducis inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 226v 05 vr 23-02-1386. 

Petrus van der Hautaert droeg over aan zijn broer Willelmus van der 

Hautaert een b-erfcijns van 10 pond, die zijn voornoemde broer Willelmus 

hem moet betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit goederen die waren van Ghibo van der Hautaert, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Hautaert. 

 

Petrus van der Hautaert hereditarium censum decem librarum monete quem 

Willelmus van der Hautaert eius frater dicto Petro solvere tenetur 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex bonis que quondam 

(dg: fua) fuerunt Ghibonis van der Hautaert sitis in parochia de Scijnle 

in loco dicto Hautaert ut dicebat hereditarie supportavit dicto Willelmo 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 
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BP 1177 f 226v 06 vr 23-02-1386. 

Willelmus van der Hautaert beloofde aan Henricus zv Johannes van der 

Bruggen van Helvoert 50 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 

Brabantse dobbel gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Willelmus van der Hautaert promisit Henrico filio Johannis van der 

Bruggen de Helvoert quinquaginta Brabant dobbel vel pro quolibet (dg: et) 

LIIII Hollant placken ad pasca proxime persolvendos. Datum ut supra. 

 

BP 1177 f 226v 07 vr 23-02-1386. 

Elisabeth gnd Zuetmollics beloofde aan Johannes Cortroc szv Rutgerus van 

Kessel 8 gulden, 30 plakken voor 1 gulden gerekend, 1/3 deel te betalen met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386), 1/3 deel over 1 jaar (wo 25-12-1387), 

en 1/3 deel over 2 jaar (vr 25-12-1388). 

 

Elisabeth dicta Zuetmollics promisit Johanni Cortroc genero Rutgeri de 

Kessel octo florenos videlicet XXX placken pro quolibet computato pro una 

tercia parte ad nativitatis Domini proxime pro altera tercia parte a 

nativitatis Domini proxime ultra annum et pro ultima tercia parte a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 226v 08 vr 23-02-1386. 

Petrus van der Hautaert en zijn vrouw Heilwigis dv Lambertus gnd Guldenman 

verkochten aan Henricus zv Johannes van der Brugge van Helvoert een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit (1) een akker gnd die Hake, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Boevenrode, (2) 1 bunder beemd gnd Schellekens Buenre, in Schijndel, aan 

voornoemde Heilwigis verkocht door Henricus van der Rijt van Mierle. 

 

Petrus van der Hautaert maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis 

sue uxoris filie Lamberti dicti Guldenman et ipsa cum eodem Petro tamquam 

cum tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in festo beati Remigii ex agro terre (dg: sito in 

parochia) dicto die Hake sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Boevenrode atque ex uno bonario prati dicto Scellekens Buenre sito 

in parochia de Scijnle venditam dicte Heilwigi ab Henrico van der Rijt de 

Mierle prout in litteris hereditarie vendiderunt Henrico filio Johannis 

van der Brugge de Helvoert #supportaverunt# simul cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 226v 09 vr 23-02-1386. 

Henricus zvw Boudewinus Kist, Willelmus van Audenhoeven, Wolterus van 

Audenhoeven en Johannes van Audenhoeven beloofden27 aan Henricus gnd Vos 55 

Rijnse gulden of de waarde in mei aanstaande (05-1386), 55 Rijnse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387), 55 gulden met Sint-

Philippus-en-Jacobus over een jaar (wo 01-05-1387), 55 Rijnse gulden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1388) en 55 Rijnse gulden of de 

waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus over 2 jaar (vr 01-05-1388) in Luik te 

betalen. 

 

(dg: Fiet vidimus de littera incipiente) Henricus filius quondam 

Boudewini Kist Willelmus de Audenhoeven Wolterus de Audenhoeven Johannes 

de Audenhoeven promiserunt Henrico dicto Vos quinquaginta quinque 

florenos de Reno vel valorem (dg: ad festum Philippi et Jacobi proxime 

atque post LV gulden supra atque ad spacium atque prius) #in maij 

proxime# atque LV gulden ut supra ad purificationis proxime item 

                         
27 Zie → BP 1177 f 317v 04 vr 10-08-1386, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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quinquaginta quinque gulden a Philippi et Jacobi proxime ultra annum item 

LV gulden ut supra a festo purificationis proxime ultra annum item LV 

gulden ut supra a Philippi et Jacobi proxime ultra duos annos 

persolvendos et in civitate Leodiensi tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 226v 10 vr 23-02-1386. 

Voornoemde Henricus zvw Boudewinus Kist en Johannes van Dommellen beloofden 

Wolterus van Audenhoeven schadeloos te houden van de helft van voornoemd 

geld. 

 

(dg: solvit 2 plack). 

Dictus Henricus et Johannes de Dommellen promiserunt Wolterum de 

Audenhoeven a (dg: premissis) #medietate dicte pecunie# indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 226v 11 za 24-02-1386. 

Nicholaus zvw Reijnkinus met den Crommenhalze, Heijmericus Groij en 

Johannes van den Bossche de jongere beloofden aan Godefridus Lonijs en 

Arnoldus van Beke nz, gedurende 8 maanden, elk maand, 27 oude schilden en 

24½ Hollandse plakken te betalen, voor het eerst op het eind van de lopende 

maand februari (wo 28-02-1386). 

 

Nicholaus filius quondam Reijnkini met den Crommenhalze Heijmericus Groij 

Johannes van den Bossche junior promiserunt Godefrido Lonijs et Arnoldo 

de Beke filio naturali ad spacium octo mensium datum presentium 

subsequentium quolibet mense XXVII aude scilde et !et XXIIII et dimidium 

placke Hollandie ad quemlibet #mensem# dictorum octo mensium et pro primo 

solucionis (dg: et pro) termino in fine mensis presentis scilicet 

februarii persolvendos et sic deinceps dictis octo mensibus durantibus. 

Testes Neijnsel et Raet datum in festo Mathije. 

 

1177 mf7 C 12 f.227. 

 in festo Mathije: zaterdag 24-02-1386. 

 Secunda post Mathije: maandag 26-02-1386. 

 

BP 1177 f 227r 01 za 24-02-1386. 

Arnoldus Corf van Hees en zijn zoon Andreas verkochten aan Weijndelmodis 

dvw Nicholaus Scoenmaker een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch aan het woonhuis van Weijndelmodis te leveren, 

gaande uit 1 morgen land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

Gheerlacus Boest enerzijds en Johannes Komppaert anderzijds. Verkopers en 

met hen Jacobus zvw Gerardus Pauwels soen, Henricus bv voornoemde Jacobus 

en Gerardus van Zelant beloofden lasten af te handelen. Willelmus, Aleijdis 

en Elisabeth, minderjarige kv voornoemde Arnoldus Corf, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. Zou voornoemde Weijndelmodis overlijden 

voor de eerste leveringstermijn, dan zullen de schuldenaren 1 mud rogge 

geven een degene die zij, aan het eind van haar leven, zal aanwijzen. Ze is 

de dienstmaagd van Stamelardus van de Kelder. 

 

Arnoldus Corf de Hees Andreas eius filius legitime vendiderunt 

Weijndelmodi filie quondam Nicholai Scoenmaker vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam ad eius vitam Remigii et in 

Busco ad domum habitationis de Weijndelmodis tradendam ex uno jugero 

terre sito in parochia de Geffen in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem Gheerlaci Boest ex uno et hereditatem Johannis Komppaert ex 

alio ut dicebant promiserunt et cum eis Jacobus filius quondam Gerardi 

Pauwels soen Henricus frater dicti Jacobi Gerardus de Zelant super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere promittentes 

sufficientem facere et promiserunt quod ipsi Willelmum Aleijdem et 

Elisabeth liberos dicti Arnoldi Corf dum ad annos pervenerint dicte 

vendicioni facient et consentire et ratam facient conservare tali 
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condicione si contingat dictam Weijndelmodem ante primum terminum 

solucionis mori extunc dicti debitores unum modium siliginis dabunt illi 

cui ipsa in suis extremis comiserit?? Percipiendum ?et extunc quiti 

erint. Testes Neijnsel et Scilder datum in festo Mathije. Est ancilla 

Stamelardi de Penu. 

 

BP 1177 f 227r 02 za 24-02-1386. 

Godefridus van Weert zadelmaker beloofde aan Johannes Matheus soen 20 oude 

schilden28, 42 plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Godefridus de Weert selliparus promisit Johanni Matheus soen XX aude 

scilde scilicet XLII placken pro quolibet ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227r 03 za 24-02-1386. 

Willelmus gnd Heilwigen soen verkocht aan Lambertus smid van Middelrode 8 

hont 15 roeden land, ter plaatse gnd die Vliedert, tussen een gemene steeg 

aldaar enerzijds en Henricus Steenwech en Henricus Loze anderzijds, welke 8 

hont 15 roeden Henricus Scout van Hijntham voor een b-erfcijns van 3 pond 

10 schelling geld verkregen had van Johannes van der Zidewijnden szvw 

Arnoldus van de Poort, en welke 8 hont 15 roeden nu aan hem behoren. Lasten 

van de kant van verkoper, van zijn zusters Willelma en Margareta en van de 

kant van voornoemde wijlen Henricus Scout en zijn erfgenamen worden 

afgehandeld, uitgezonderd voornoemde erfcijns. 

 

Willelmus dictus Heilwigen soen octo hont et quindecim virgatas terre 

sitas in loco dicto die Vliedert inter communem stegam ibidem ex uno et 

inter hereditates Henrici Steenwech et Henrici Loze ex alio quas VIII 

hont et XV virgatas Henricus Scout de Hijntham pro hereditario censu 

trium librarum et X solidorum monete erga Johannem (dg: de Zidewijnden) 

van der Zidewijnden generum quondam Arnoldi de Porta ad censum 

acquisiverat prout in litteris et quas nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto fabro de Middelrode supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte sui atque ex parte Willelme et Margarete suarum 

sororum atque ex parte dicti quondam Henrici Scout et eius heredum 

deponere excepto dicto censu in dictis litteris contento. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 227r 04 za 24-02-1386. 

Jacobus van den Hovel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hovel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227r 05 ma 26-02-1386. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Gerardus van Aa en Willelmus Coptiten beloofden 

aan Johannes van Os zv Arnoldus Coetman 275 oude schilden, 4 gulden voor 3 

oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles Gerardus de Aa et Willelmus Coptiten 

promiserunt Johanni de Os filio Arnoldi Coetman IIc et LXXV aude scilde 

scilicet IIIIor gulden pro III aude scilde computato ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Emont datum secunda post 

Mathije. 

 

                         
28 Zie → BP 1180 p 706v 12 ma 26-02-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis; 42 Hollandse plakmeeuwen voor 1 oude schild gerekend. 
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BP 1177 f 227r 06 ma 26-02-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227r 07 ma 26-02-1386. 

Hr Willelmus van Aa beloofde aan Johannes van Os zv Arnoldus Coetman, tbv 

hem en zijn vrouw Agnes dvw Wolterus van Oerscot, een lijfrente van 4 

franken, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

rente. 

 

Dominus Willelmus de Aa promisit super omnia se daturum Johanni de Os 

filio Arnoldi Coetman ad opus sui et ad opus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Wolteri de Oerscot vitalem pensionem IIII francken vel valorem 

anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum penthecostes ex 

omnibus suis bonis et alter eorum diutius vivens integraliter obtinebit 

scilicet cum ambo etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227r 08 ma 26-02-1386. 

Johannes van de Dijk beloofde aan hr Henricus Boc 250 gulden na maning te 

betalen. 

 

Johannes de Aggere promisit domino Henrico Boc IIJc gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227r 09 ma 26-02-1386. 

Hr Willelmus van Aa ridder verkocht aan Johannes van Os zv Arnoldus Coetman 

(1) een hofstad met gebouwen, 22 voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de Kolperstraat voor het woonhuis van 

Theodericus Loef wollenklerenwever over de brug aldaar richting het 

woonhuis van de vrouwe van Lake, tussen erfgoed van Henricus van der Schant 

enerzijds en erfgoed van Johannes Moelner anderzijds, (2) een hofstad met 

gebouwen, 22 voet breed en 40 voet lang, aldaar, direct naast erfgoed van 

Reijnerus gnd van Aken wollenklerenwever, welke hofsteden aan hem waren 

overgedragen29 door de broers Gerardus en Theodericus, kvw hr Gerardus van 

Aa ridder. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles quoddum domistadium XXII pedatas in 

latitudine et XL pedatas in longitudine continens situm in Busco in vico 

tendente a vico dicto Colperstraet ante domum habitationis Theoderici 

Loef textoris laneorum ultra pontem ibidem situm versus domum 

habitationis domine de Lake inter hereditatem Henrici van der Schant ex 

uno et hereditatem Johannis Moelner ex alio cum edificiis in dicto 

domistadio consistentibus atque quoddam domistadium XXII pedatas in 

latitudine et XL pedatas in longitudine continens situm ibidem contigue 

iuxta hereditatem Reijneri dicti de Aken textoris laneorum simul cum 

edificiis in eodem domistadio consistentibus supportata sibi a Gerardo et 

Theoderico fratribus liberis quondam domini Gerardi de Aa militis prout 

in litteris hereditarie vendidit Johanni de Os filio Arnoldi Coetman 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227r 10 ma 26-02-1386. 

Hr Willelmus van Aa ridder verkocht aan Johannes van Os zv Arnoldus Coetman 

een hofstad30 in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug 

richting het woonhuis van wijlen Johannes gnd Coninc Jan van Steensel 

                         
29 Zie ← BP 1176 f 323v 12 di 20-10-1383, verkoop van deze beide hofsteden. 
30 Zie → BP 1177 f 344v 10 za 23-02-1387, verkoop van de helft van deze 

hofstad. 
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wapenkoning, tussen erfgoed van wijlen hr Gerardus van Aa ridder enerzijds 

en erfgoed van Johannes gnd Drusken anderzijds, welke hofstad reikt vanaf 

voornoemde straat achterwaarts over een lengte van 40 voet, aan hem 

verkocht door Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles domistadium quoddum situm in Busco in vico 

tendente a ponte dicto Loefsbrugge versus domum habitationis quondam 

Johannis dicti Coninc Jan de Steensel regis armorum inter hereditatem 

quondam domini Gerardi de Aa militis ex uno et inter hereditatem Johannis 

(dg: Drusk) dicti Drusken ex alio quod domistadium predictum tendit a 

dicto vico retrorsum ad longitudinem XL pedatarum venditum sibi a Gerardo 

de Amstel filio quondam Henrici van der Schant prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni de Os filio Arnoldi Coetman supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227r 11 ma 26-02-1386. 

Berisius zv Johannes Rodeman beloofde aan Nicholaus Zweertfeger 24 mud hop, 

Bossche maat, met Sint-Remigius (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Berisius filius Johannis Rodeman promisit Nicholao Zweertfeger XXIIII 

modios lupule mensure de Busco ad Remigii persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 227r 12 ma 26-02-1386. 

Johannes Koetman van Os verklaarde dat Johannes van Dijnther, Johannes 

graaf van Megen en Johannes van Gestel betaald hebben 256½ oude schild, aan 

hem beloofd door voornoemde Johannes, Johannes en Johannes. De brief 

overhandigen aan Johannes van de Dijk. 

 

(dg: Johannes de Os filius Arnoldi Koec) Johannes Koetman de Os 

recognovit sibi Johannem de Dijnther Johannem comitem de Megen et 

Johannem de Gestel persolvisse IIc LVIJ aude scilt promissos sibi a 

dictis Johanne Johanne et Johanne in litteris ut dicebat clamans inde 

quitum. Testes datum ut supra. Detur (dg: Ade de Mierd) Johanni de 

Aggere. 

 

1177 mf7 C 13 f.227v. 

 Secunda post Mathie: maandag 26-02-1386. 

 Tercia post Mathie: dinsdag 27-02-1386. 

 

BP 1177 f 227v 01 ma 26-02-1386. 

Martinus zvw Arnoldus Ackerman verkocht aan Godefridus zv Johannes van der 

Bruggen 35 eiken, op een hoeve in Oostelbeers, welke hoeve voornoemde 

Martinus verworven had van Arnoldus van der Hellen. Voornoemde Godefridus 

zal de bomen binnen 5 jaar verwijderen. 

 

Martinus filius quondam Arnoldi Ackerman XXXV (dg: a) meliores arbores 

quercinas stantes (dg: inf) in manso quodam sito in parochia de 

Oestelberze quem mansum dictus Martinus erga Arnoldum van der Hellen 

acquisiverat ut dicebat legitime vendidit Godefrido (dg: dic) filio 

Johannis van der Bruggen promittens warandiam tali condicione quod dictus 

Godefridus dictas arbores infra quinque annos proxime futuros ad eius 

profectum et utilitatem a fundo in quo consistint amovebit. Testes 

Neijnsel et Emont datum secunda post Mathie. 

 

BP 1177 f 227v 02 ma 26-02-1386. 

Hr Willelmus van Huerne heer van Duffel en van Herlaar en hr Willelmus van 

Aa, ridders, Henricus Dicbier heer van Mierlo, Gerardus van Aa, Johannes 

van de Dijk, Willelmus Coptiten, Emondus van Hellu, Johannes van Gestel, 

Ghisbertus Lisscap de jongere en Emondus van Zeelen beloofden aan Philippus 
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Jozollo 1.785 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386; 

2+31+30+31+24=118 dgn) te betalen, op straffe van 20. Johannes Truden 

bracht mee. 

 

Dominus Willelmus de Huerne dominus de Duffel et de Herlaer dominus 

Willelmus de Aa milites Henricus Dicbier dominus de Mierle Gerardus de Aa 

Johannes de Aggere Willelmus Coptiten Emondus de Hellu Johannes de Gestel 

Ghisbertus Lisscap junior et Emondus de Zeelen promiserunt Philippo 

Jozollo XVIIc LXXXV scuta Francie ad festum Johannis proxime persolvendos 

pena XX. Testes Truden et Emondus datum secunda post Mathije. Johannes 

Truden portavit. 

 

BP 1177 f 227v 03 ma 26-02-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. Twee contracten: een voor 

Willelmus Coptiten en het andere voor Johannes van de Dijk. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Et fient due 

contractus quorum unum Willelmus Coptiten et alium Johannes de Aggere 

habebunt. 

 

BP 1177 f 227v 04 di 27-02-1386. 

Laurencius van Vaelbeke verkocht aan Nicholaus van Coelen een n-erfcijns 

van 25 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 2 bunder 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Ghibo Keijot enerzijds 

en kvw Rutgherus van Zegheworpe anderzijds, reeds belast met 2 oude groten 

aan de hertog, (2) een tuin gnd Vogels Hof, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Thede, tussen een gemene weg anerzijds en het water gnd die 

Dommel anderzijds, deze tuin reeds belast met 2 hoenderen aan de heer van 

Duffel. 

 

Laurencius de Vaelbeke hereditarie vendidit Nicholao de Coelen 

hereditarium censum XXV solidorum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex duobus bonariis prati siti[s] in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Eilde inter hereditatem Ghibonis Keijot ex uno et 

hereditatem liberorum quondam Rutgheri de Zegheworpe ex alio atque ex 

orto dicto Voghels Hof sito in parochia de Gestel prope Herlaer in loco 

dicto Thede inter communem platheam ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis II antiquis grossis duci ex dictis duobus bonariis et 

II pullis domino de Duffel #ex dicto orto# inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Emont datum 3a post Mathije. 

 

BP 1177 f 227v 05 di 27-02-1386. 

(dg: Johanes van Os zoon). 

 

(dg: Johanes de Os filius). 

 

BP 1177 f 227v 06 di 27-02-1386. 

Johannes van de Dijk beloofde aan Johannes van Dijnther vanaf heden nimmer 

te verkopen of te vervreemden goederen van zijn vrouw jkvr Theoderica sv 

voornoemde Johannes van Dijnther, noch die te belasten, zonder instemming 

van voornoemde Johannes van Dijnther, tenzij in hoogste nood. Zou 

voornoemde Johannes van de Dijk, na overlijden van voornoemde jkvr 

Theoderica, nog leven, dan zal voornoemde Johannes van de Dijk die goederen 

bezitten, voor de duur van zijn leven en niet langer. Zouden voornoemde 

Johannes van de Dijk en jkvr Theoderica overlijden, terwijl er wettig 

nageslacht is, dan gaan voornoemde goederen naar die kinderen. Zouden 

voornoemde Johannes van de Dijk en jkvr Theoderica overlijden, zonder 

wettig nageslacht, dan gaan goederen van voornoemde jkvr Theoderica naar 

erfg van voornoemde jkvr Theoderica en naar niemand anders. Verkopingen en 
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vervreemdingen, voor vandaag gedaan, blijven van kracht. 

 

Johannes de Aggere promisit super omnia Johanni de Dijnther quod ipse 

Johannes primodictus a data presentium ulterius nunquam vendet nec 

alienabit bona quecumque domicelle Theoderice sue (dg: sor) uxoris 

sororis dicti Johannis de Dijnther nec quitque eorundem bonorum neque 

aliquam obligationem faciet ad et supra predicta bona ipsius domicelle 

Theoderice quovismodo sine consilio predicti Johannis de Dijnther seu 

nisi esset in manifesto infortunio seu in maxima necessitate quod 

scilicet infortunium et que necessitas predicto Johanni de Dijnther 

viderentur tales quod (dg: dictus Johannes) propter huiusmodi infortunium 

et necessitatem dicta bona seu aliquid eorundem essent vendenda seu 

alienanda aut obligatio in et super eisdem bonis esset facienda tali 

condicione apposita quod si contingat dictum Johannem de Aggere post 

decessum dicte domicelle Theoderice vitam ducere in humanis extunc dictus 

Johannes de Aggere dicta bona quoad eius vitam et non ultra possidebit 

libere et obtinebit et si contingat dictos Johannem de Aggere et 

domicellam Theodericam decedere prole legitima ab ipsis pariter 

procreanda superviva remanente extunc huiusmodi bona ad eandem prolem 

legitimam ab ipsis pariter procreandam superstitem advolventur et ad 

neminem alium si vero predictos Johannem de Aggere et domicellam 

Theodericam ambos decedere contingat absque prole legitima ab ipsis 

procreanda superstite remanente extunc huiusmodi bona dicte domicelle 

Theoderice ad veros et proximores heredes dicte domicelle Theoderice et 

ad neminem alium revertentur omnibus dolo et fraude exclusis salvis 

vendicionibus et alienacionibus ante datam presentium datis seu factis in 

eorum vigore permansuris. Testes Leonius et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227v 07 di 27-02-1386. 

Henricus Dicbier van Mierle beloofde aan Henricus van den Kelder een 

lijfrente van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en 

erf van eerstgenoemde Henricus, in Den Bosch, naast een put die staat naast 

de poort van de Minderbroeders. 

 

Henricus Dicbier de Mierle promisit se daturum Henrico de Pe[n]u vitalem 

pensionem X librarum monete anno quolibet ad eius vitam dicti Henrici de 

P[enu] nativitatis Domini ex domo et area primodicti Henrici sita #in 

Busco# iuxta puteum quendam qui puteus situs est iuxta portam fratrum 

minorum ut dicebat promittens sufficientem facere (dg: testes) tali 

condicione etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227v 08 di 27-02-1386. 

Henricus Dicbier van Mierle, Henricus Dicbier zv Godefridus en Godescalcus 

Arts soen beloofden aan Willelmus vamme Hoeve 103 dobbel, 42 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, en 24 Hollandse plakken met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Henricus Dicbier de Mierle Henricus Dicbier filius Godefridi Godescalcus 

Arts soen promiserunt Willelmo (dg: uijten) vamme! Hoeve C et tres dobbel 

scilicet XLII Hollant placken pro quolibet computato et XXIIII Hollant 

placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227v 09 di 27-02-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit V solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 227v 10 di 27-02-1386. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofde aan jkr Johannes graaf en heer 

van Megen en Hoeps een erfcijns van 800 pond geld, met Pasen te betalen, 
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gaande uit al zijn goederen, gelegen onder de villicacio van Den Bosch. De 

brief overhandigen aan Henricus. 

 

Henricus Dicbier [dominus] de Mierle (dg: promisit Henrico Dicbier filio 

Godefridi ad opus domicelli de Megen quod ipse) promisit super omnia se 

daturum domicello Johanni comiti et domino de Megen et de Hoeps 

hereditarium censum (dg: .) VIIIc librarum monete hereditarie (dg: in 

nativitatis Domini) in festo pasche ex omnibus suis bonis mobilibus et 

immobilibus hereditariis et paratis quocumque locorum infra villicacionem 

de Busco sitis ut dicebat (dg: testes) promisit sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. Detur primo Henrico. 

 

BP 1177 f 227v 11 di 27-02-1386. 

Voornoemde Henricus Dicbier beloofde aan Henricus Dicbier zv Godefridus, 

tbv hr Johannes heer van Lecke en Breda 5.000 oude schilden na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Dicbier promisit Henrico Dicbier filio Godefridi (dg: 

quinq) ad opus domini Johannis domini de Lecke et de Breda Vm aude scilde 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. Detur primodicto Henrico. 

 

BP 1177 f 227v 12 di 27-02-1386. 

Voornoemde Henricus Dicbier van Mierle beloofde aan de andere Henricus 

Dicbier, tbv hr Willelmus van Huerne heer van Duffel, 5.000 oude schilden 

na maning te betalen. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Dicbier de Mierle promisit alteri Henrico Dicbier ad opus 

domini Willelmi de Huerne domini de Duffel Vm aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur primodicto Henrico. 

 

BP 1177 f 227v 13 di 27-02-1386. 

Eerstgenoemde Henricus heeft opdracht gegeven voornoemde beloften te 

vernietigen, wegens het navolgende contract. 

 

Henricus primodictus jussit cancellari predictas promissiones propter 

contractus infrascriptum. 

 

1177 mf7 C 14 f.228. 

 Quarta post Mathie: woensdag 28-02-1386. 

 in die Petri ad cathedram: donderdag 22-02-1386. 

 Sexta post Mathie: vrijdag 02-03-1386. 

 

BP 1177 f 228r 01 wo 28-02-1386. 

Henricus Dicbier heer van Mierle gaf uit aan Matheus van der Tijchelrien en 

Henricus zvw Willelmus gnd van Cluetingen een erfgoed in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen het stenen huis van voornoemde Henricus Dicbier enerzijds en 

het stenen huis en erf van wijlen Gerardus Steenwech thans van Johannes 

Joede wisselaar anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot 

aan de stenen kamer van voornoemde Henricus met de helft van de stenen muur 

van het huis van voornoemde Johannes Joede. De uitgifte geschiedde voor (1) 

1 oude groot aan de hertog, (2) thans voor een n-erfcijns van 7 pond geld 

aan eerstgenoemde Henricus met Kerstmis te betalen. 

Voornoemde Matheus en Henricus mogen de door hen op te trekken gebouwen in 

de stenen muur van voornoemd huis van voornoemde Henricus en in de muur van 

voornoemde stenen kamer met ankers bevestigen. 

Nadat voornoemde Matheus en Henricus even hoog als, of hoger dan, 

voornoemde stenen kamer hebben gebouwd, moeten zij voor hun rekenening op 

de muur van de stenen kamer een goot plaatsen en het water daarin zo 

afvoeren, dat eerstgenoemde Henricus daarvan geen schade heeft. 

Zodra voornoemde Matheus en Henricus even hoog als het stenen huis van 

eerstgenoemde Henricus gebouwd hebben, dan zullen voornoemde Matheus en 
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Henricus de goot van dat huis gebruiken samen met eerstgenoemde Henricus; 

zouden voornoemde Matheus en Henricus niet zo hoog bouwen als de goot van 

voornoemd stenen huis, dan moeten voornoemde Matheus en Henricus het water 

van hun gebouwen over hun eigen erfgoed afvoeren. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle quandam hereditatem ad se spectantem 

sitam in Busco ad forum inter domum lapideam ipsius Henrici Dicbier ex 

uno et inter hereditatem (dg: Johannis Joede campso) domum lapideam et 

aream quondam Gerardi Steenwech nunc ad Johannem Joede campsorem 

spectantem ex alio #cum .......# tendentem a communi plathea retrorsum ad 

cameram lapideam dicti Henrici cum medietate muri lapidei domus dicti 

Johannis Joede ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) #dedit ad censum# 

Matheo van der Tijchelrien et Henrico filio quondam Willelmi dicti de 

Cluetingen ab eisdem hereditarie possidendam (dg: promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno antiq) pro uno antiquo grosso domino 

duci et pro hereditario censu septem librarum monete dando primodicto 

Henrico ab aliis in nativitatis Domini ex premissis promittens #super 

habita et acquirenda# warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt ex premissis tali condicione quod dictus Matheus et (dg: 

Willelmus) #Henricus# edificia ab ipsis in dicta hereditate edificanda in 

muro lapideo dicte domus ipsius Henrici atque in muro dicte camere 

lapidee (dg: atque s) libere ad eorum profectum et voluntatem iungere 

valebunt atque per ancoras ad eorum profectum firmare scilicet quidquid 

dicti Matheus et Henricus in dictis muris infregerint hoc ipsi suis 

expensis reparabunt (dg: hoc eciam addito quod) hoc eciam addito quod 

postquam dicti (dg: Henricus) Matheus et Henricus in equali altitudine 

#vel altiori# camere lapidee predicte edificaverint extunc ipsi #?altior 

dicte camere# unum gutarium sine expensis primodicti Henrici super murum 

dicte camere lapidee situabunt atque aquam (dg: de) ex dicto guttario 

(dg: u) descendentem deducent taliter videlicet quod primodicto Henrico 

nullum dampnum exinde eveniat hoc eciam addito quod cum dicti Matheus et 

Henricus in equali altitudine domus lapidee primodicti Henrici #?plath# 

edificaverint extunc (dg: ipsi aquam) ipsi Matheus et (dg: Gerardus) 

Henricus guttario eiusdem domus simul cum primodicto Henrico utantur 

scilicet si dicti Matheus et Henricus (dg: infra altitudinem) non in 

tanta altitudine guttarii dicte domus lapidei edificaverunt extunc dicti 

Matheus et Henricus aquam de eorum edificiis stillantem deducent per suam 

hereditatem (dg: quod primodicto Henrico nullum dampnum exinde eveniat). 

Testes Neijnsel et Scilder datum quarta post Mathije. 

 

BP 1177 f 228r 02 wo 28-02-1386. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 228r 03 wo 28-02-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met "Jkvr Elsbena" en Henricus 

Dicbier van Mierle beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

voornoemde Matheus en Henricus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente domicella Elsbena et Henricus 

Dicbier de Mierle promisit eas dictis Matheo et Henrico porrigere ut in 

forma. Testes datum ut. 

 

BP 1177 f 228r 04 wo 28-02-1386. 

(dg: voornoemde Matheus en Henricus zvw Willelmus van Cluetingen 

beloofden). 
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(dg: dicti Matheus et Henricus filius quondam Willelmi . de Cluetingen 

promiserunt). 

 

BP 1177 f 228r 05 do 22-02-1386. 

Henricus Ghenen soen en Johannes Craen beloofden aan Jacobus van Berze van 

der Horst 30 pond minus 6 gulden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te 

betalen. 

 

Henricus Ghenen soen et Johannes Craen promiserunt Jacobo van Berze van 

der Horst XXX libras minus sex gulden ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes Neijnsel et Steenwech datum in die Petri ad cathedram (dg: proxime 

pers) Neijnsel dixit. 

 

BP 1177 f 228r 06 wo 28-02-1386. 

Theodericus zvw Heijmericus van Boekel rademaker beloofde aan Wolterus van 

Hijntham 15 gulden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Heijmerici de Boekel rotifex promisit Woltero 

de Hijntham XV gulden ad Johannis proxime persolvendos. Testes Neijnsel 

et Scilder datum quarta post Mathije. 

 

BP 1177 f 228r 07 wo 28-02-1386. 

Woltherus van Hijntham en Godescalcus van Hijntham beloofden aan Johannes 

Willems soen 151 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1386) te leveren. 

 

Woltherus de Hijntham et Godescalcus de Hijntham promiserunt Johanni 

Willems soen C et LI modios lupule mensure de Busco ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 228r 08 vr 02-03-1386. 

Amelius zvw Theodericus apotheker en de broers Theodericus en Arnoldus, kvw 

Arnoldus Berwout, maakten een erfdeling van 2 stenen huizen en erven, 

eertijds van wijlen Johannes gnd van Ghorpe en diens vrouw Margereta, in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Gerardus Hacke enerzijds en een 

weg, behorend aan wijlen hr Arnoldus Rover ridder en aan voornoemde 

Amelius, anderzijds. 

Voornoemde Amelius kreeg het stenen huis en erf dat gelegen is richting het 

erfgoed van voornoemde Gerardus Hacke. 

Voornoemde Theodericus en Arnoldus kregen het andere stenen huis en erf, 

gelegen aan de kant van voornoemde weg. 

Zouden Theodericus en Arnoldus of het stenen huis dat hen ten deel viel 

aangesproken worden door erfg vw Margareta wv Johannes Gorpe, dan zal 

voornoemde Amelius hen schadeloos houden van de kosten. 

Van hun kant beloofden Theodericus en Arnoldus dat zij Amelius schadeloos 

zullen houden als het huis, dat hem ten deel is gevallen, aangesproken zou 

worden door erfg vw voornoemde Johannes Ghorpe. 

De tussenwand tussen beide huizen behoort voor een helft aan Amelius en 

voor de andere helft aan Theodericus en Arnoldus. 

Amelius zal een deel van de goot tussen voornoemde huizen onderhouden, te 

weten het deel dat reikt vanaf de haard achterwaarts richting erfgoed van 

hr Arnoldus Rover, en het water achterwaarts afvoeren. 

Van hun kant zullen de broers het resterende deel van de goot, dat reikt 

van de haard richting de Markt, onderhouden, en het water naar de Markt 

afvoeren. 

Amelius zal Theodericus en Arnoldus vrijwaren van alle aanspraken die 

voornoemde Amelius en Margareta op het huis hebben dat aan de broers ten 

deel gevallen is. 

 

Amelius filius quondam Theoderici apothecarii Theodericus et Arnoldus 

fratres liberi quondam Arnoldi Berwout recognoverunt se divisionem 
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hereditariam mutuo fecisse de duabus domibus lapideis et areis que 

fuerant quondam Johannis dicti de Ghorpe (dg: sitis) et Margerete sue 

uxoris sitis in Busco ad forum inter hereditatem Gerardi Hacke ex uno et 

inter viam quandam spectantem ad dominum quondam Arnoldum Rover militem 

et ad dictum Amelium ex alio ut dicebant mediante qua divisione (dg: 

domus) una domus lapidea et area de dictis duabus domibus lapideis illa 

scilicet domus lapidea et area que sita est in latere versus hereditatem 

dicti Gerardi Hacke prefato Amelio cessit in partem ut alii recognoverunt 

super quibus etc (dg: promittens .. ratam servare et) et mediante eadem 

divisione altera domus lapidea et area scilicet illa domus que sita est 

versus dictam viam prefatis Theoderico et Arnoldo cessit in partem ut 

Amelius recognovit super quibus etc promittentes super omnia mutuo 

servare et promisit dictus Amelius super omnia si dicti Theodericus et 

Arnoldus aut dicta (dg: -m) domus lapidea eis in partem cessa #(dg: 

Margarete)# ab heredibus quondam Margarete relicte quondam Johannis Gorpe 

impetentur (dg: et ex) et dampna exinde sustinentur extunc dictus Amelius 

dictos Theodericum et Arnoldum exinde indempnes conservabit et 

#promiserunt Theodericus et Arnoldus super omnia# si dictus Amelius aut 

dicta domus lapidea #ei in partem cessa# imposterum ab heredibus dicti 

quondam Johannis Ghorpe impetentur et dampna (dg: exin) sustinetur extunc 

dicti Theodericus et Arnoldus prefatum Amelium exinde inmdepnem 

conservabunt #ut ambe partes promiserunt# tali condicione quod murus seu 

paries interstitialis consistens inter predictas duas domos lapideas (dg: 

pro una predictorum Ame) pro una medietate ad dictum Amelium et pro alia 

medietate ad dictos Theodericum et Arnoldum hereditarie pertinebit hoc 

eciam addito quod dictus Amelius (dg: medietatem) #partem# guttarii (dg: 

dicta) inter dictas duas domos siti videlicet illam (dg: medietatem) 

#partem# dicti guttarii que (dg: medietas) tendit a camino ibidem 

consistente retrorsum (dg: tenet) #versus hereditatem domini Arnoldi 

Roveri# sine expensis tenet et conservabit et retrorsum aquam deducet 

taliter videlicet quod dictis fratribus nullum dampnum exinde eveniat et 

sic eodem modo dicti fratres (dg: aliam medietatem) #alteram partem# 

dicti guttarii videlicet illam (dg: medietatem) que tendit a dicto camino 

versus forum eorum expensis tenebunt et aquam dicte medietatis eiusdem 

guttarii versus forum deducent quod dicto Amelio nullum dampnum exinde 

eveniat promisit insuper dictus Amelius super omnia quod ipse dictos 

Theodericum et Arnoldum indempnes servabit ab omni obligatione existente 

in dicta domo dictis fratribus cessa existente ex parte Amelii et 

Margarete predictorum. Testes Truden et Emondus datum sexta post Mathie. 

Detur. 

 

BP 1177 f 228r 09 vr 02-03-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met "jkvr Katherina dvw 

Theodericus zv Wellinus". Voornoemde Amelius bewaart de brief, tbv hem en 

voornoemde Theodericus en Arnoldus Berwout. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente domicella Katherina filia quondam 

Theoderici filii Wellini. Quo facto Amelius predictus recognovit dictas 

litteras in sua custodia habere ad opus sui et ad opus Theoderici et 

Arnoldi Berwout et promisit illas porrigere ut in forma. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf7 D 01 f.228v. 

 Sabbato ante esto michi: zaterdag 03-03-1386. 

 Quarta post esto michi: woensdag 07-03-1386. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 08-03-1386. 

 Sexta ante invocavit: vrijdag 09-03-1386. 

 

BP 1177 f 228v 01 za 03-03-1386. 

Theodericus, Cristianus en Mechtildis, kvw Johannes Metten soen van Best, 

verkochten aan Willelmus Wit van Bucstel een n-erfpacht van 1 mud 
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(graansoort niet vermeld), Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel te leveren, 

gaande uit (1) een huis met ondergrond en 1½ lopen land, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, ter plaats gnd Spoorstok, tussen kvw Nicholaus Bollaert 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een zester land, maat van 

Oirschot, in Oirschot, ter plaatse gnd die Lang Akker, tussen kvw Johannes 

Bijthuijs enerzijds en voornoemde verkopers en Willelmus van Aerle 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Theodericus Cristianus et Mechtildis liberi quondam Johannis Metten soen 

de Best cum tutore hereditarie vendiderunt Willelmo Wit de Bucstel 

hereditariam paccionem unius modii mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Bucstel tradendam ex domo #cum suo fundo# atque una 

et dimidia lopinatis terre sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Best (dg: ad) in loco dicto Spoerstoc inter hereditatem liberorum quondam 

Nicholai Bollaert ex uno et inter communem platheam ex alio atque ex 

sextariata terre mensure de Oerscot sita in dicta parochia ad locum 

dictum die Lang Acker inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

Bijthuijs ex uno et hereditatem dictorum venditorum et Willelmi de Aerle 

ex alio ut dicebant promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis prius inde solvendo (dg: pro) 

et sufficientem facere. Testes Emont et Goessuinus datum sabbato ante 

esto michi. 

 

BP 1177 f 228v 02 wo 07-03-1386. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.242v, 07-03-1386. 

Jacobus Loze gaf uit aan Hubertus van Heesselt een hofstad in Hintham, 

tussen Albertus Claes soen enerzijds en Johannes Pijckenvet anderzijds, met 

beide einden reikend tot aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Jacobus Loze domistadium situm in Hijntham inter hereditatem Alberti 

Claes soen ex uno et hereditatem Johannis Pijckenvet ex alio tendens cum 

utroque fine ad communem platheam ut dicebat dedit ad censum Huberto de 

(dg: Hee) Heesselt ab eodem pro hereditario censu XL solidorum monete 

dando dicto Jacobo ab altero nativitatis Domini ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Lonijs et Steenwech datum quarta post esto michi. 

 

BP 1177 f 228v 03 do 08-03-1386. 

Nicholaus gnd Nicoel zvw Johannes Rutgheers soen van Os en Johannes 

Gherijts beloofden aan Philippus Jozollo 40 oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1386; 23+30+31+24=108 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Nicholaus dictus Nicoel filius quondam Johannis Rutgheers soen de Os et 

Johannes Gherijts promiserunt Philippo Jozollo XL aude scilde ad Johannis 

proxime persolvendos pena II. Testes Truden et Steenwech datum quinta 

ante invocavit. 

 

BP 1177 f 228v 04 do 08-03-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 228v 05 do 08-03-1386. 

Zibertus van Hoculem zvw Theodericus zvw Zibertus van Hoculem droeg over 

aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini de helft in een b-erfcijns van 10 pond 

geld, met Pasen te betalen, gaande uit goederen, gnd ten Aalsvoert, in 

Herpen, welke helft zijn broer hr Petrus van Hoculem aan hem had 

overgedragen. 
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Zibertus de Hoculem filius quondam Theoderici filii quondam Ziberti de 

Hoculem medietatem in annuo et hereditario censu decem librarum monete 

solvendo hereditarie in festo pasche de bonis dictis ten Aelsvoert sitis 

in territorio de Herpen et de omnibus et singulis eorum attinentiis quam 

medietatem dominus Petrus de Hoculem eius frater sibi supportaverat (dg: 

ut dicebat) prout in litteris hereditarie supportavit Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini simul cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Truden et Scilder 

datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1177 f 228v 06 do 08-03-1386. 

Reijnerus zvw Johannes Meus soen verkocht aan Ghibo Scape zv Arnoldus Monic 

een lijfrente van 1 oude Franse schild, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

(1) een huis en tuin in Lithoijen, tussen Ghibo Hoessche enerzijds en Yda 

van Beke anderzijds, (2) ½ morgen aldaar, tussen Johannes van Hees 

enerzijds en Henricus Bits soen anderzijds. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis Meus soen legitime vendidit Ghiboni 

Scape filio Arnoldi Monic vitalem pensionem unius aude scilt Francie vel 

valorem solvendam ad vitam dicti Ghibonis purificationis ex domo et orto 

sitis in parochia de Lijttoijen (dg: sitis in parochia de Lijttoijen) 

inter hereditatem Ghibonis Hoessche ex uno et hereditatem Yde de Beke ex 

alio atque ex dimidio jugero sito ibidem inter hereditatem Johannis de 

Hees ex uno et hereditatem Henrici Bits soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promittens super 

habita et acquirenda sufficientem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 228v 07 do 08-03-1386. 

Voornoemde Reijnerus zvw Johannes Meus soen verkocht aan Martinus Monics, 

tbv Martinus zv voornoemde Martinus, een lijfrente van 1 oude Franse schild 

of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit voornoemd huis, tuin en ½ 

morgen land. Voornoemde Martinus Monics zal de rente beuren, zolang hij 

leeft; na zijn overlijden zal voornoemde Martinus zv Martinus Monics de 

rente bezitten. 

 

Dictus Reijnerus vendidit Martino Monics ad opus Martini filii (dg: fil) 

eiusdem Martini vitalem pensionem unius aude scilt monete Francie seu 

valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti Martini filii Martini 

Monics et non ultra purificationis ex domo orto et dimidio! terre 

predictis promittens per totum ut supra tali condicione quod dictus 

Martinus Monics dictam pensionem percipiet quamdiu vixerit et non ultra 

(dg: pro) scilicet post eius decessit dictus Martinus filius dicti 

Martini Monics dictam pensionem ad suam vitam possidebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 228v 08 vr 09-03-1386. 

Arnoldus Liben soen en Eligius van der Berge beloofden aan Gerardus van 

Eijke zvw Henricus Posteel 15 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden 

gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

(dg: El) Arnoldus Liben soen et Eligius van der Berge promiserunt Gerardo 

de Eijke filio quondam Henrici Posteel XV aude scilde scilicet IIII 

gulden pro III aude scilde computato ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Scilder et Steenwech datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1177 f 228v 09 vr 09-03-1386. 

Nicholaus van Baerle beloofde aan Heilwigis dvw Johannes Ghevarts voller 64 

gulden met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-1386) te betalen. 

 

Nicholaus de Baerle promisit Heilwigi (dg: dicte Ghevaerts LX) filie 

quondam Johannis Ghevarts fullonis LXIIII gulden ad omnium sanctorum 
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proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Ste) Neijnsel et Steenwech 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 228v 10 vr 09-03-1386. 

Bartholomeus zvw Johannes Prijem droeg over aan de broers Zanderus en 

Johannes, kvw Johannes van Zelant, alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn ouders en na overlijden van zijn grootouders 

voornoemde Johannes van Zelant en diens vrouw Gertrudis. De brief 

overhandigen. 

 

Bartholomeus filius quondam Johannis (dg: Pij) Prijem omnia et singula 

bona sibi de morte #(dg: dicti)# quondam (dg: Johannis sui patris et 

Gurtrudis matris dicti Bartholomei) #suorum parentum# atque de morte 

quondam Johannis de Zelant et (dg: Tri) Gertrudis eius uxoris avi et avie 

dicti Bartholomei successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Zandero et Johanni fratribus liberis 

dicti quondam Johannis de Zelant promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. Detur. 

 

BP 1177 f 228v 11 vr 09-03-1386. 

Voornoemde Zanderus en Johannes beloofden aan voornoemde Bartholomeus 22 

gulden met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Dicti Zanderus et Johannes promiserunt dicto Bartholomeo XXII gulden ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 228v 12 vr 09-03-1386. 

Johannes Muwe beloofde aan Theodericus Scout 20 gulden, 30 plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Johannes Muwe promisit Theoderico Scout XX gulden vel pro quolibet XXX 

placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 228v 13 vr 09-03-1386. 

Godefridus Hannen soen verkocht aan Theodericus Scout, tbv hem en zijn 

vrouw Yda dvw Agnes gnd Ghenen, een lijfrente van 1 oude schild of de 

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

gaande uit 4½ hont land, in Empel, tussen Arnoldus Ruben enerzijds en 

Albertus van Henxthem anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Godefridus Hannen soen legitime vendidit Theoderico Scout ad opus sui et 

ad opus Yde sue uxoris filie quondam Agnetis dicte Ghenen vitalem 

pensionem unius aude scilt vel valorem solvendam ad vitam ipsorum amborum 

vel alterius eorum mediatim Johannis et mediatim Domini ex quatuor et 

dimidio hont terre sitis in parochia de Empel inter hereditatem Arnoldi 

Ruben ex uno et hereditatem Alberti de Henxthem ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit sufficientem 

facere et alter dutius vivens integraliter levabit scilicet etc. Testes 

datum ut supra. 

 

1177 mf7 D 02 f.229. 

 Sexta ante invocavit: vrijdag 09-03-1386. 

 Sabbato ante invocavit: zaterdag 10-03-1386. 

 Secunda post invocavit: maandag 12-03-1386. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 15-03-1386. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 13-03-1386. 

 

BP 1177 f 229r 01 vr 09-03-1386. 

Albertus Wael namens het Geefhuis in Den Bosch gaf uit aan Elisabeth wv 

Ghibo Herinc een stuk land, gnd een hostat, in Heeswijk, naast wijlen 

voornoemde Ghibo Herinc, met een eind strekkend aan Johannes Carper en met 
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het andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Albertus Wael procurator mense sacti spiritus #in Busco# cum consensu et 

voluntate provisorum etc ex parte et nomine dicte mense (dg: domistadium) 

peciam terre dictam een hostat sitam in parochia de Hezewijc (dg: inter) 

#contigue iuxta# hereditatem (dg: G) quondam Ghibonis Herinc (dg: ex uno 

et inter communem platheam ex alio) tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Johannis Carper et cum reliquo fine ad communem platheam (dg: ut dicebat 

d) prout ibidem est sita ut dicebat dedit ad pactum Elisabeth relicte 

dicti quondam Ghibonis Herinc ab eadem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione trium sextariorum siliginis mensure! danda dicte 

mense ab alia purificationis ex premissis promittens ex parte dicte mense 

warandiam et aliam obligationem deponere et alia repromisit cum tutore ex 

premissis. Testes Scilder et Goessuinus datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1177 f 229r 02 vr 09-03-1386. 

Voornoemde Elisabeth wv Ghibo Herinc verklaarde geen recht te hebben in het 

eikenhout dat thans op voornoemd stuk land staat, en dat de procurator van 

het Geefhuis dat hout binnen 4 jaar mag zagen en afvoeren. 

 

Dicta Elisabeth cum tutore recognovit (dg: quod pertunc) se nullum jus 

habere in lignis quercinis ad presens stantibus super predictam peciam 

terre et quod procurator dicte mense dicta ligna infra quatuor annos 

proxime futuros ad eius profectum secare et a fundo amovere valebit. 

Testes J datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 03 vr 09-03-1386. 

Johannes van den Berge van Dommellen verklaarde dat Johannes Boijen en 

Henricus Boijen alle sommen gelds aan hem betaald hebben, door hen aan hem 

beloofd31. 

 

Solvit IX solidos. 

Johannes van den Berge van Dommellen recognovit se per Johannem Boijen et 

Henricum Boijen fore satisfactum ab omnibus pecuniarum summis primodicto 

Johanni a dictis Johanne Boijen et Henrico Boijen promissis a quocumque 

tempore evoluto usque in hodiernum diem ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes datum ut supra. (dg: detur). Et erit nisi una littera. 

 

BP 1177 f 229r 04 za 10-03-1386. 

Theodericus Luwe gaf uit aan Johannes van Hezelaer (1) 4 stukken land, in 

Veghel, (1a) ter plaatse gnd Akaart, tussen Leonius van Langvelt enerzijds 

en Deenkinus gnd Ansems soen anderzijds, (1b) ter plaatse gnd die Boert, 

tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Johannes Doncker anderzijds, (1c) die 

Zons Strepe, tussen een weg gnd die Groen Weg enerzijds en Willelmus van 

Eijke anderzijds, (1d) tussen jkvr Elisabeth van Risingen enerzijds en een 

weg gnd die Groen Straat anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 10 lopen rogge en 10 lopen gerst, maat van Veghel, met 

Lichtmis in Veghel te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Johannes tot onderpand (2) 4 lopen land, in Veghel, ter plaatse gnd 

Tillaar, tussen Johannes van Vranckenvoert enerzijds en Johannes Boertmans 

soen anderzijds, (3) een stukje erfgoed, gnd een dries, in Veghel, tussen 

erfgoed gnd Krabben Hostat enerzijds en Katherina van Eirde anderzijds. 

 

Theodericus Luwe quatuor pecias terre sitas in parochia de Vechel quarum 

una in loco dicto Akaert inter hereditatem Leonii de Langvelt ex uno et 

hereditatem Deenkini dicti Ansems soen ex alio altera in loco dicto die 

Boert inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et hereditatem Johannis 

                         
31 Zie ← BP 1177 f 139r 01 do 14-07-1384, belofte 103 gulden hellingen te 

betalen in 1384 of 1385 (dag onleesbaar). 
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Doncker ex alio tercia dicta est die Zons Strepe inter viam dictam die 

Gruem! Wech ex uno et hereditatem Willelmi de Eijke ex alio et quarta 

inter hereditatem domicelle Elisabeth de Risingen ex uno et inter 

platheam dictam die Gruen Straet ex alio sunt site ut dicebat dedit ad 

pactum Johanni de Hezelaer ab eodem hereditarie possiendas pro 

hereditaria paccione decem lopinorum siliginis et decem lopinorum ordei 

mensure de Vechel danda dicto Theoderico ab alio purificationis et in 

parochia de Vechel tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Johannes (dg: agrum) quatuor lopinatas terre 

sitas in dicta parochia in loco dicto Tillaer inter hereditatem Johannis 

de Vranckenvoert ex uno et hereditatem Johannis Boertmans soen ex alio 

atque particulam (dg: hereditatem) hereditatis dictam een driesch sitam 

in dicta parochia inter hereditatem dictam Crabben Hostat ex uno et 

hereditatem Katherine de Eirde ex alio ut dicebat ad pignus imposuit etc 

promisit insuper dictus Johannes super omnia quod ipse dictas hereditates 

simul supportatas pro solucione dicte paccionis sufficientes facere. 

Testes Neijnsel et Scilder datum sabbato ante invocavit. 

 

BP 1177 f 229r 05 za 10-03-1386. 

Willelmus van Heesselt verkocht aan Elisabeth van Breda een n-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, gaande uit (1) 6 

roeden land, gnd gerden, in Waalwijk, tussen Gerardus Scappaert enerzijds 

en Ava van Heesselt en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf de plaats 

gnd Hostat tot aan de plaats gnd den Scuetel?, (2) 3 gerden in Waalwijk, 

beiderzijds tussen voornoemde Gerardus en Ava en haar kinderen, strekkend 

vanaf de sloot gnd Schutgrave tot aan de Maas aldaar, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Willelmus de Heesselt hereditarie vendidit Elisabeth de Breda 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: Martini) omnium sanctorum ex sex virgatis terre dictis 

gherden sitis in parochia de Waelwijc inter hereditatem Gerardi Scappaert 

ex uno et hereditatem Ave de Heesselt et eius liberorum ex alio 

#tendentibus a loco dicto Hostat ad locum dictum den Scuetel?# atque ex 

tribus gherden sitis in dicta parochia inter hereditatem dictorum Gerardi 

et Ave et eius liberorum ex utroque latere tendentibus a fossato dicto 

Scutgrave ad Mosam ibidem ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis prius inde 

solvendo promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 06 za 10-03-1386. 

Martinus Berwout beloofde aan de secretaris, tbv Theobaldus zv Henricus 

Raet, 34 oude schilden32, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-

Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Martinus Berwout promisit mihi33 ad opus Theobaldi filii Henrici Raet 

XXXIIII aude scilde scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 07 ma 12-03-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze beloofde aan Amisius Volken soen 36 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze promisit Amisio Volken soen 

XXXVI aude scilde vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Neijnsel et Emont datum secunda post invocavit. 

 

                         
32 Zie → BP 1178 f 026v 15 vr 13-03-1388, overdracht van de schuldbekentenis. “4 gulden voor 3 
oude schilden gerekend”. 

33 Zie → BP 1178 f 026v 15: secretaris was Johannes de Globo. 
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BP 1177 f 229r 08 ma 12-03-1386. 

Henricus Prijem verkocht aan Johannes gnd Jacobs soen een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 1½ morgen land 

en? een stuk land gnd Bathen Kempke, in Rosmalen, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, reeds 

belast met 1 penning cijns aan de hertog. 

 

(dg: Heijn) #Henricus# Prijem hereditarie vendidit Johanni dicto Jacobs 

soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini ex #uno et dimidio jugeribus 

terre sitis# pecia terre dicta Bathen Kempken sita in parochia de 

Roesmalen inter hereditatem (dg: dicti) mense sancti spiritus in Busco ex 

uno et inter communem aqueductum ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto uno denario census duci inde 

solvendo promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 09 do 15-03-1386. 

Johannes Hammaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hammaker prebuit et reportavit. (dg: testes Scilder et 

Goessuinus datum quinta post reminiscere) Testes Scilder et Goessuinus 

datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 229r 10 do 15-03-1386. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Thomas bv voornoemde Arnoldus Stamelart, tbv Thomas 

Asinarius, 44 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386; 16+22=38 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode Arnoldus Sta de Penu promiserunt Thome 

fratri dicti Arnoldi Stamelart ad opus Thome Asinarii XLIIII (dg: ad) 

aude scilde ad pasca proxime persolvendos pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 11 do 15-03-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 12 di 13-03-1386. 

Johannes van den Elshout smid verkocht aan Theodericus zvw Theodericus 

snijder van Rode een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 1/3 deel van een huis34,35,36 en erf, eertijds 

van Johannes zv Willelmus Sticker, in Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten 

de poort, tussen een gemene steeg enerzijds en erfgoed van Wolterus van 

Evershoet anderzijds, het gehele huis reeds belast met de hertogencijns en 

13 pond. 

 

Johannes van den Elshout faber hereditarie vendidit Theoderico filio 

quondam Theoderici sartoris de Rode hereditarium censum unius aude scilde 

(dg: vel va) Francie vel valorem solvendum hereditarie in nativitatis 

Domini ex (dg: do) tercia parte ad se spectante domus et aree que fuerant 

Johannis (dg: filio) filii Willelmi Sticker site in Busco in vico 

Orthensi extra portam inter (dg: hereditatem) communem stegam ex uno et 

                         
34 Zie ← BP 1176 f 264v 04 vr 11-07-1382, belofte van een erfcijns van 10 

pond uit dit huis. 
35 Zie ← BP 1176 f 294v 02 za 14-02-1383, belofte van een lijfpacht van 1 

mud rogge uit dit huis. 
36 Zie → BP 1177 f 313r 06 do 26-07-1386, deling mbt een erfgoed hier ter 

plaatse. 
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hereditatem Wolteri de Evershoet ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis #censu duci et# XIII libris ex 

dicta integra domo et area inde solvendis promittens sufficientem facere. 

Testes Scilder et Raet datum 3a post invocavit. 

 

BP 1177 f 229r 13 di 13-03-1386. 

Henricus Riemsleger verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Riemsleger prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 14 di 13-03-1386. 

Arnoldus Quap beloofde aan Henricus Stempel 10 oude schilden, 40 plakken 

voor 1 oude schild gerekend, en 12 plakken met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 29-04-1386) te betalen. 

 

Arnoldus Quap promisit Henrico Stempel (dg: XV) X aude scilde vel pro 

quolibet XL placken ac XII placken ad octavas pasce proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229r 15 di 13-03-1386. 

Johannes gnd Piekenvelt beloofde aan Cristina gnd des Lose 12 oude schilden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Johannes dictus Piekenvelt promisit Cristine dicte des Lose XII aude 

scilde vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 D 03 f.229v. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 16-03-1386. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 21-03-1386. 

 Quarta post oculi: woensdag 28-03-1386. 

 

BP 1177 f 229v 01 vr 16-03-1386. 

Johannes gnd Camp droeg over aan Johannes Joede zv Petrus een erfgoed met 

gebouwen, 9 voet breed en 11 voet lang, in Den Bosch, bij het klooster van 

de Minderbroeders, tussen erfgoed van Johannes zv Johannes Scrage enerzijds 

en erfgoed van Johannes zv Boudewinus anderzijds, aan hem verkocht door mr 

Wolphardus van Ghiessen arts. 

 

Johannes dictus Camp quandam hereditatem novem pedatas in latitudine et 

undecim pedatas in longitudine continentem sitam in Busco prope claustrum 

fratrum minorum inter hereditatem Johannis filii Johannis Scrage ex uno 

et hereditatem Johannis filii Boudewini ex alio (dg: venditam sibi) simul 

cum edificiis in eadem (dg: hereditatem) hereditate consistentibus 

venditam sibi a magistro Wolphardo de Ghiessen phisico (dg: promittens 

supportavit cum litteris et jure et aliis et jure promittens ratam 

servare) hereditarie supportavit Johanni Joede (dg: suo fi) filio Petri 

simul cum litteris et et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Steenwech datum 

sexta post invocavit. 

 

BP 1177 f 229v 02 vr 16-03-1386. 

Voornoemde Johannes Camp beloofde aan voornoemde Johannes Joede een 

n-erfcijns van 25 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit alle erfgoederen van eerstgenoemde Johannes, onder Littoijen, en 

uit al zijn onroerende goederen. 

 

Dictus Johannes Camp promisit se daturum dicto Johanni Joede hereditarium 

censum XXV aude scilde vel valorem hereditarie in nativitatis Domini ex 

omnibus hereditatibus primodicti Johannis quocumque locorum infra 

parochiam de Lijttoijen sitis #et ex omnibus suis bonis mobilibus# ut 
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dicebat promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229v 03 vr 16-03-1386. 

De broers Godefridus en Johannes, kv Ghisbertus Sceijvels, verkochten aan 

Henricus Riemsleger een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, die 

Arnoldus van Vechel beloofd had met Lichtmis aan voornoemde broers te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nuland, 

tussen Theodericus Writer enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Godefridus et Johannes fratres liberi (dg: Godefridi) #Ghisberti# 

Sceijvels hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Arnoldus de Vechel promiserat se daturum et 

soluturum dictis fratribus hereditarie purificationis ex domo orto et 

hereditatibus eis adiacentibus sitis in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter communem platheam ex alio 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Henrico Riemsleger 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lonijs et Goessuinus datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 229v 04 vr 16-03-1386. 

Johannes zv Johannes van Brolijo verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis de Brolijo prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 229v 05 vr 16-03-1386. 

Johannes zvw Johannes van Vucht handschoenmaker ev Elisabeth dvw Johannes 

van Ghoch verkocht aan Henricus Venbossche 10 hont land, in Oss, op de 

gemeint, tussen erfgoed dat was van wijlen Theodericus Cloenken enerzijds 

en Gerardus zv Johannes zv Rutgerus anderzijds, zoals deze 10 hont aan 

wijlen voornoemde Johannes van Ghoch behoorden, en aan voornoemde Johannes 

van Ghoch ten deel gevallen waren uit de gemeint van Oss. De brief 

overhandigen aan Petrus van Goch. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Vucht cyrothecarius maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Johannis de 

Ghoch (dg: X) decem hont terre sita in parochia de Os supra communitatem 

inter hereditatem (dg: he) que fuerat quondam Theoderici Cloenken ex uno 

et hereditatem Gerardi filii Johannis filii Rutgeri ex alio prout 

huiusmodi X hont ad dictum quondam Johannem de Ghoch pertinere 

consueverant et eidem Johanni de Ghoch de communitate de Os mediante 

sorte cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Venbossche 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et 

Steenwech datum ut supra. Detur Petro de Goch. 

 

BP 1177 f 229v 06 vr 16-03-1386. 

Gherisius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Gherisius de Os prebuit et reportavit. Testes Raet et Steenwech datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 229v 07 vr 16-03-1386. 

Luppertus van Hapaert ev Jutta dvw Luppertus van Herzel droeg over aan 

Lambertus Arts soen, tbv diens dochter Heilwigis wv voornoemde Johannes 

Neve en kvw Johannes Neve verwekt bij voornoemde Heilwigis alle goederen, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Hadewigis eerste 

evw Johannes Neve, gelegen onder Den Bosch. 
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Luppertus de Hapaert maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie 

quondam Lupperti de Herzel omnia bona sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam Hadewigis prime uxoris quondam Johannis Neve successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum infra Buscum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Lamberto Arts soen ad opus Heilwigis sue filie 

relicte dicti quondam Johannis Neve et ad opus liberorum quondam Johannis 

Neve (dg: predicti) et Heilwigis predictorum promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dicta Heilwigis 

dicta bona ad eius vitam possidebit scilicet post eius vitam ad dictos 

eius liberos plenarie revertentur. Testes (dg: datum ut supra) Scilder et 

Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229v 08 vr 16-03-1386. 

Theodericus zv Wellinus Roveri deed tbv hr Henricus Buc afstand van 3 

morgen land, uit een erfgoed gnd Foijtswerf, welk erfgoed 3 kampen bevat, 

te weten de 3 morgen in een kamp, dat ligt naast erfgoed van kinderen gnd 

des Walen Kijnderen enerzijds en erfgoed gnd dictam die Bloet Kamp 

anderzijds, strekkend tot aan de waterlaat van de hertog, welke 3 morgen in 

één deel zijn gelegen, en welke 3 morgen voornoemde hr Henricus Buc had 

gekocht van voornoemde Wellinus. 

 

Theodericus filius Wellini Roveri super tribus iugeribus terre de 

hereditate dicta Foijtswerf ?queque hereditas Foijtswerf vocata continet 

tres campos scilicet super illis tribus jugeribus terre sitis in uno 

campo dictorum trium camporum videlicet in campo qui situs est contigue 

iuxta hereditatem liberorum dictorum des Walen Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem dictam die Bloet Camp ex alio tendens ad aqueductum domini 

nostri ducis et que tria jugera terre predicta in una parte sunt situata 

et que tria jugera terre predicta dominus Henricus Buc erga dictum 

Wellinum emendo acquisiverat ut dicebat atque super toto jure etc ad opus 

dicti domini Henrici Buc hereditarie renunciavit promittens ratam servare 

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

 

BP 1177 f 229v 09 vr 16-03-1386. 

Mathias van den Nuwenhuijs beloofde aan Johannes zv Petrus Broc en Johannes 

Bloijs 20 gulden met Pinksteren (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Mathias van den Nuwenhuijs promisit Johanni filio Petri Broc et Johanni 

Bloijs XX gulden ad penthecostes persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 229v 10 vr 16-03-1386. 

Jacobus die Laet van Berlikem droeg over aan hr Gheerlacus van Ghemert een 

b-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een 

stuk land, in Berlicum, tussen erfgoed van de investiet van Berlicum 

enerzijds en Elisabeth Meus dochter anderzijds, (2) een stuk land in 

Berlicum, tussen Zeelkinus Meus soen enerzijds en Godekinus Meus soen 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Henricus gnd Zeben soen 

van Berlikem. 

 

Jacobus die Laet de Berlikem hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sita in 

parochia de Berlikem inter hereditatem investiti de Berlikem ex uno et 

inter hereditatem Elisabeth Meus dochter ex alio atque ex pecia terre 

sita in dicta parochia inter hereditatem Zeelkini Meus soen ex uno et 

inter hereditatem Godekini Meus soen ex alio venditum sibi ab Henrico 

dicto Zeben soen de Berlikem prout in litteris hereditarie supportavit 

domino Gheerlaco de Ghemert cum litteris et jure promittens ratam servare 

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

 

BP 1177 f 229v 11 vr 16-03-1386. 

Ywanus van Vauderic, Gerardus van Vladeracken, Goessuinus Model zv 
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Bertoldus zv Theodericus en Henricus van Diegheden beloofden aan Philippus 

Jozollo 190 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386; 

15+30+31+24=100 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Ywanus de (dg: Vlade) Vauderic Gerardus de Vladeracken Goessuinus Model 

filius Bertoldi filii Theoderici et Henricus de Diegheden promiserunt 

(dg: pro) Philippo Jozollo C et (dg: nog) nonaginta aude scilde Francie 

ad Johannis proxime proxime persolvendos pena IIII. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 229v 12 wo 21-03-1386. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Arnoldus Rover en Arnoldus van Hackenen 

verkochten aan Johannes van Hackenen, zijn broer Henricus Lucaes, Johannes 

Lammen soen en Otto Gerijts soen een stukje land gnd een geswat, in Erp, 

ter plaatse gnd Hakkenen, tussen Henricus Lonijs soen enerzijds en 

voornoemde Johannes van Hackenen anderzijds, met een eind strekkend aan kvw 

mr Nijcholaus van den Grave en met het andere eind aan de sloot van 

voornoemde Henricus Lonijs soen. Gheerlacus en Theodericus, kv voornoemde 

Wellinus, zullen afstand doen. 

 

Solvit. 

Wellinus Roveri Arnoldus Rover (dg: Gheerlacus) Arnoldus de Hackenen 

#eius liberi# (dg: et) particulam terre dictam een gheswat sitam in 

parochia de Erpe in loco dicto Hackenen inter hereditatem Henrici Lonijs 

soen et inter hereditatem Johannis de Hackenen (dg: -n) ex alio tendentem 

ibidem (dg: ad longitudinem dicte hereditatis dicti Johannis de Hackenen) 

cum uno fine ad hereditatem liberorum quondam #magistri# Nijcholai van 

den Grave et cum reliquo fine ad (dg: quendam) fossatum dicti Henrici 

Lonijs soen ut dicebant hereidtarie vendiderunt (dg: dco Jo) dicto 

Johanni de Hackenen Henrico Lucaes eius fratri Johanni Lammen #soen# 

Ottoni Gerijts soen promittentes super omnia warandiam et obligationem 

deponere et quod ipsi Gheerlacum et Theodericum liberos dicti Wellini 

super premissis et jure ad opus dictorum emptorum facient renunciare. 

Testes (dg: d) Lonijs et Emont datum quarta post (dg: Remigii) 

reminiscere. 

 

BP 1177 f 229v 13 wo 21-03-1386. 

Emondus zvw Henricus die Rode: de helft van een stuk land gnd die Hoge 

Akker {niet afgewerkt contract}. 

 

Emondus filius quondam Henrici die Rode medietatem pecie terre dicte die 

Hoghe Ack. 

 

BP 1177 f 229v 14 wo 28-03-1386. 

Arnoldus Rover van der Lake, Emondus Rover, Emondus van Zoelen en Bertoldus 

Voget beloofden aan Philippus Jozollo etc 220 oude Franse schilden met 

Sint-Jan (zo 24-06-1386; 3+30+31+24=88 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Arnoldus Rover van der Lake Emondus Rover Emondus de Zoelen et Bertoldus 

Voget promiserunt Philippo (dg: Jos) Jozollo etc IIc et XX aude scilde 

Francie ad Johannis pena X. Testes Emont et Goessuinus datum quarta post 

oculi. 

 

BP 1177 f 229v 15 wo 28-03-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 D 04 f.230. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 22-03-1386. 
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 Sexta post reminiscere: vrijdag 23-03-1386. 

 Sabbatto post reminiscere: zaterdag 24-03-1386. 

 Tercia post oculi: dinsdag 27-03-1386. 

 Quarta post oculi: woensdag 28-03-1386. 

 

BP 1177 f 230r 01 do 22-03-1386. 

Aleijdis wv Lambertus Hadewigen soen en haar dochter Batha beloofden aan 

broeder Petrus van Woesic van het klooster Porta Celi 37 lichte schilden, 

12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 9 Hollandse plakken, een 

helft te betalen met Pasen (zo 22-04-1386) en de andere helft met Sint-

Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386). 

 

Aleijdis relicta quondam Lamberti Hadewigen soen et Batha eius filia 

promiserunt fratri Petro (dg: W) de Woesic conventus de Porta Celi XXXVII 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato et 

IX Hollant placken mediatim pasche et mediatim Jacobi proxime futuro 

persolvendos. Testes Raet et Goessuinus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 230r 02 do 22-03-1386. 

Johannes Cannart gaf uit aan Johannes Keijmpe molenaar een hofstad, voor 42 

voet en achter 32 voet breed, naast de Hinthamerdijk, tussen Lambertus 

Gruwel enerzijds en Johannes Cannart anderzijds; de uitgifte geschiedde 

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

 

Johannes Cannart domistadium #XLII pedatas ante et XXXII pedatas retro in 

latitudine continens# situm iuxta aggerem Hijnthamensem inter hereditatem 

Lamberti Gruwel (dg: et in) ex uno et inter hereditatem Johannis Cannart 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni Keijmpe multori 

ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu XX solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis 

promittens warandiam pro predicto censu et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 230r 03 do 22-03-1386. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel verklaarde dat hij zijn goederen 

gnd het Goed ten Hulze, in Sint-Oedenrode, beloofd had aan Johannes van den 

Broec, namelijk als eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Johanna dv 

voornoemde Johannes van den Broec zouden overlijden zonder wettig 

nageslacht, dat dan voornoemde Johannes van den Broec of zijn erfg erfelijk 

zullen verkrijgen een erfpacht van 12 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

gaande uit voornoemde goederen gnd ten Hulze, of dat dan voornoemde 

Johannes van den Broec of zijn erfg 300 oude schilden eens zullen krijgen, 

uit voornoemde goederen ten Hulze. Die belofte was gedaan toen voornoemde 

Johannes en zijn vrouw Johanna, ongeveer 7 jaar geleden, in het huwelijk 

werden verbonden. De brief overhandigen aan Johannes Delijen soen. 

 

Johannes de Achel filius quondam Johannis de Achel palam recognovit quod 

ipse promisit et bona sua dicta tGoet ten Hulze cum suis attinentiis sita 

in parochia de Rode sancte Ode obligavit Johanni van den (dg: Bro) Broec 

scilicet quod si primodictus Johannes [et] Johanna eius uxor filia dicti 

Johannis (dg: de) van den Broec decederint sine prole legitima ab eis 

pariter genita vel generanda supervivia remanente quod extunc dictus 

Johannes van den Broec seu eius heredes habere deberent et hereditarie 

possidere hereditariam paccionem XII modiorum siliginis mensure de Rode 

sancte Ode #ex dictis bonis ten Hulze vocatis# seu (dg: q) quod dictus 

Johannes van den Broec seu eius heredes habere deberent et levare 

tercenta scuta antiqua #semel danda et solvenda# ex dictis bonis ten 

Hulze vocatis et quod huiusmodi obligatio et promissio accidebat quando 

predicti Johannes et Johanna eius uxor per matrimonium copulabantur 

septem annis vel circiter iam elapsis. Testes datum supra. Tradetur 
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littera Johanni Delijen soen. 

 

BP 1177 f 230r 04 vr 23-03-1386. 

Johannes van Langel, Stamelart van de Kelder, Sijmon van Mijrabellum en 

Andreas van Uden beloofden aan Philippus Jozollo 180 oude Franse schilden 

met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386; 8+22=30 dgn) te betalen, op straffe 

van 5. 

 

Johannes de Langel Sta de Penu Sijmon de Mijrabello et Andreas de Uden 

promiserunt Philippo Jozollo C et LXXX aude scilde Francie ad pasca 

proxime pena V. Testes Scilder et Raet datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 230r 05 vr 23-03-1386. 

Gherisius van Os en Johannes van Os beloofden aan Philippus Jozollo 70 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Gherisius de Os Johannes de Os promiserunt Philippo Jozollo LXX aude 

scilde Francie ad Johannis proxime persolvendos pena IIII. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 230r 06 vr 23-03-1386. 

Johannes van Risen beloofde aan Willelmus Scilder 25 gulden en 10 plakken 

met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Johannes de Risen promisit Willelmo Scilder XXV gulden et X placken ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230r 07 za 24-03-1386. 

Johannes zvw Egidius van den Grave beloofde aan Arnoldus Stamelart van de 

Kelder een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes, gelegen onder 

Erp. 

 

Johannes filius quondam Egidii van den Grave promisit se daturum Arnoldo 

Sta de Penu hereditariam paccionem IIIIor modiorum siliginis mensure de 

Erpe hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex omnibus et 

singulis bonis ipsius Johannis ab ipso ad presens habitis et imposterum 

acquirendis quocumque locorum infra parochiam de Erpe sitis ut dicebat. 

Emondus et Goessuinus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1177 f 230r 08 za 24-03-1386. 

Johannes van Audehuesden droeg over aan Arnoldus Stamelart van de Kelder al 

zijn beesten en varend goed, onder Nuland. 

 

Johannes de Audehuesden omnes suas bestias et bona pecoralia ipsius 

Johannis quocumque locorum infra parochiam de Nuwelant sitas ut dicebat 

legitime supportavit Arnoldo Sta de Penu promittens ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230r 09 vr 23-03-1386. 

Sijmon van Gheldennaken, Johannes Serijs, Johannes zvw Egidius van Gravia 

en Leonius zvw Petrus van Erpe beloofden aan Johannes van Lottem 26 oude 

schilden, 4 gulden voor 3 schilden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-

04-1386) te betalen. 

 

Sijmon de Gheldennaken Johannes Serijs Johannes filius quondam Egidii de 

Gravia et Leonius filius quondam Petri de Erpe promiserunt Johanni de 

Lottem XXVI aude scilde scilicet IIII gulden pro III scilde computato ad 

pasca proxime persolvendos. Testes Leonius et Emondus datum sexta post 
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reminiscere Leonius dixit. 

 

BP 1177 f 230r 10 za 24-03-1386. 

Johannes van Geffen verkocht aan Gerardus van Berkel een stuk erfgoed met 

gebouwen, aan het eind van de Vughterdijk, tussen erfgoed behorend aan het 

gasthuis in Den Bosch enerzijds en de goot van het woonhuis van Aleijdis wv 

Benedictus gnd Bits van Geffen anderzijds, strekkend vanaf de gemeint 

achterwaarts ter lengte van voornoemd woonhuis van Aleidis, aan hem 

verkocht door zijn moeder, voornoemde Aleidis. 

 

(dg: Leonius filius) Johannes de Geffen peciam hereditatis sitam ad finem 

aggeris Vuchtensis inter hereditatem spectantem ad hospitale in Busco ex 

uno et inter stillicidium domus habitationis Aleijdis relicte quondam 

Benedicti dicti Bits de Geffen ex alio tendentem a communitate retrorsum 

ad longitudinem dicte domus habitationis dicte Aleidis simul cum 

edificiis in dicta pecia hereditatis consistentibus venditam sibi a dicta 

Aleide eius matre prout in litteris hereditarie vendidit #Gerardo de 

Berkel# #Gerardo de Berkel# (dg: pro) supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emondus et Steenwech datum (dg: ut) sabbato post reminiscere. 

 

BP 1177 f 230r 11 di 27-03-1386. 

Wellinus Roveri droeg over aan zijn kinderen Arnoldus, Theodericus en 

Roverus, tbv hen en Gheerlacus zv voornoemde Wellinus, zijn vruchtgebruik 

in alle erfgoederen, die voornoemde Wellinus onder Erp, ter plaatse gnd 

Hakkenen had liggen. De brief overhandigen aan Johannes nzv hr Roverus en 

aan Arnoldus van Dieperbeke. 

 

Wellinus Roveri usufructum quem habet in omnibus hereditatibus quas idem 

Wellinus infra parochiam de Erpe in loco dicto Hackenen habuit situatas 

ut dicebat legitime supportavit (dg: Arnoldo et The) Arnoldo Theoderico 

et Rovero suis liberis ad opus ipsorum et ad opus Gheerlaci filii eiusdem 

Wellini promittens ratam servare. Testes Truden et Neijnsel datum 3a post 

oculi. Detur Johanni filio naturali domini Roveri et Arnoldo de 

Dieperbeke. 

 

BP 1177 f 230r 12 di 27-03-1386. 

Hermannus Loeden soen verkocht aan Herbertus Truden soen van Kessel 1 

bunder akkerland in Schijndel, ter plaatse gnd Teinveld, tussen wijlen 

Henricus van Zegeworp enerzijds en Henricus Groeve anderzijds, belast met 1 

oude groot aan de hertog. 

 

Hermannus Loeden soen unum bonarium terre arabilis situm in parochia de 

Scijnle in loco dicto Teijnvelt inter hereditatem (dg: liber heredum) 

quondam Henrici de Zegeworp ex uno et hereditatem Henrici Groeve ex alio 

ut dicebat hereditarie (dg: He) vendidit Herberto Truden soen de Kessel 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno antiquo grosso 

domino duci inde solvendo. Testes. 

 

BP 1177 f 230r 13 wo 28-03-1386. 

De broers Arnoldus, Gheerlacus, Roverus en Theodericus, kv Wellinus Roveri, 

verkochten37 aan Johannes nzvw hr Roverus van Broechoeven priester (1) een 

akker, gnd die Hoge Akker38, in Erp, ter plaatse gnd Hakkenen, tussen kv Yda 

gnd Lucaes enerzijds en wijlen Gerardus Otten soen anderzijds, met een 

stukje land voor voornoemde akker gelegen richting de gemeint, met de 

gebouwen op de akker, (2) een stuk land, gnd dat Brede Stuk, in Erp, ter 

plaatse gnd Hakkenen, tussen erfgoed gnd den Hakkenense Akker enerzijds en 

                         
37 Zie → BP 1179 p 248v 10 za 15-04-1391, verkoop van deze goederen. 
38 Zie → BP 1177 f 323v 09 ±do 15-11-1386, verkoop van erfpacht uit Hoge 

Akker met aangelegen stuk en de Kleine Wert. 
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Arnoldus Dieperbeke, met een sloot ertussen, anderzijds, met de helft van 

de sloot, en met een beemd gnd de Kleine Wert, gelegen achter voornoemd 

stuk land gnd dat Brede Stuk, zoals die beemd aan voornoemde Wellinus 

behoorde, (3) een beemdje, achter erfgoed van voornoemde Yda Lucaes, tussen 

het water gnd die Aa enerzijds en voornoemd erfgoed gnd de Hakkenense Akker 

anderzijds, met een eind reikend aan Heijmannus Lonijs soen, belast met 14 

penning cijns. 

 

(dg: Arnoldus Theodericus Roverus et Gh) Arnoldus Gheerlacus Roverus et 

Theodericus fratres liberi Wellini Roveri agrum terre dictum die Hoeghe 

Acker situm in parochia de Erpe in loco dicto Hackenen inter hereditatem 

liberorum Yde dicte Lucaes ex uno et hereditatem quondam Gerardi Otten 

soen ex alio cum quadam particula terre ante dictum agrum terre sita 

versus communitatem ibidem cum edificiis in dicto agro terre sitis atque 

peciam terre (dg: sitam in parochia et loco predictis) dictam dat (dg: 

Bre) Brede Stucke sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem 

dictam den Hackenenschen (dg: Bee) Acker ex (dg: alio) uno et hereditatem 

Arnoldi Dieperbeke quodam fossato interiacente ex alio cum medietate 

dicti fossati atque cum prato dicto den Cleijnen Wert sito retro dictam 

peciam terre dat Brede Stucke vocatam prout huiusmodi pratum ibidem est 

situm et ad dictum Wellinum pertinere consuevit atque (dg: pratum) 

pratulum quoddam situm retro hereditatem dicte Yde Lucaes inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter (dg: di) dictam hereditatem den 

Hackenenschen Acker ex alio tendens (dg: ab) #cum uno fine ad# 

hereditatem Heijmanni Lonijs soen (dg: et) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio naturali quondam domini Roveri de Broechoeven 

presbitri promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

XII) XIIII denariis census inde solvendis. Testes Emondus et Goessuinus 

datum quarta post oculi. 

 

BP 1177 f 230r 14 wo 28-03-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan Wellinus Roveri en zijn voornoemde 4 kinderen 

80 Brabantse dobbel, 54 plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Sint-

Jan aanstaande (zo 24-06-1386) en 119 Brabantse dobbel, 54 Hollandse 

plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dictis) Wellino Roveri et dictis suis quatuor 

liberis LXXX Brabant dobbel vel pro quolibet LIIII placken pro quolibet 

ad Johannis proxime atque C et XIX Brabant dobbel vel pro quolibet LIIII 

placken Hollandie ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 D 05 f.230v. 

 Quarta post oculi: woensdag 28-03-1386. 

 

BP 1177 f 230v 01 wo 28-03-1386. 

Voornoemde broers Arnoldus, Gheerlacus, Roverus en Theodericus, kv Wellinus 

Roveri, verkochten aan Arnoldus zvw Arnoldus nzvw Petrus van Waderle (1) 4 

strepen land, in Erp, ter plaatse gnd Hakkenen, tussen kinderen gnd meester 

Claes Kijnder enerzijds en een erfgoed gnd dat Brede Stuk, met een sloot 

ertussen, anderzijds, met de helft van de sloot, (2) de helft in een beemd 

gnd de Grote Wert, aldaar, tussen kv Margareta van den Berge enerzijds en 

het water gnd die Aa anderzijds, (3) 1 vracht hooiland, in de andere helft 

van voornoemde beemd, belast met cijnzen. 

 

Dicti venditores IIIIor strepas terre sitas in parochia de Erpe in loco 

dicto Hackenen inter hereditatem liberorum dictorum meester Claes Kijnder 

ex uno et inter hereditatem dictam dat Brede Stucke (dg: ex alio) fossato 

interiacente ex alio cum medietate dicti fossati atque (dg: pratum 

dictum) medietatem ad se specantem in prato dicto den Groten Wert sito 

ibidem inter hereditatem (dg: Yde Lucas ex) liberorum Margarete van den 
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Berge ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio atque unum plaustratum 

feni ad ipsos spectans in altera medietate eiusdem prati ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo (dg: d filio naturali) filio quondam 

Arnoldi filii naturalis quondam Petri de Waderle promittentes warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus inde solvendis. Testes Emondus 

et Goessuinus datum quarta post oculi. 

 

BP 1177 f 230v 02 wo 28-03-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan Wellinus Roveri en zijn voornoemde 4 kinderen 

80 Brabantse dobbel, 54 plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Sint-

Jan aanstaande (zo 24-06-1386) en 34 dobbel van Vilvoorde, 54 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel van Vilvoorde gerekend, met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (do 24-08-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Wellino Roveri et dictis suis 4or liberis LXXX 

Brabant dobbel vel pro quolibet LIIII placken ad Johannis atque XXXIIII 

dobbel Filfordie vel pro quolibet LIIII placken ad Bartholomei proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 03 wo 28-03-1386. 

Johannes van Herlaer timmerman en zijn zoon Lambertus verkochten aan 

broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi een lijfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Jacobus en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit (1) de watermolen39 in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, reeds belast met 8 mud rogge, een b-erfcijns van 13 pond en 

een lijfpacht van 2 mud rogge, (2) de windmolen met ondergrond in Hintham, 

welke ondergrond voornoemde Johannes verworven had van Nicholaus Scilder, 

deze molen reeds belast met 6 dobbel mottoen. 

 

Johannes de Herlaer carpentator et Lambertus eius filius legitime 

vendiderunt fratri Henrico Berwout priori de Porta Celi vitalem pensionem 

IIIIor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam ad eius vitam 

mediatim Jacobi et mediatim purificationis ex molendino aquatili sito in 

Busco in vico Vuchtensi insuper ex molendino vendi (dg: di) sito in 

Hijntham (dg: q) cum fundo dicti molendini venti quem fundum dicti 

molendini dictus Johannes erga Nicholaum Scilder acquisiverat ut dicebant 

promittentes warandiam et aliam obligationem deponere exceptis octo 

modiis siliginis et hereditario censu XIII librarum #et vitali pensione 

duorum modiorum siliginis# ex primodicto molendino et VI dobbel mottoen 

ex ultimodicto molendino inde solvendis promiserunt sufficientem facere 

et cum mortuus fuerit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 04 wo 28-03-1386. 

Johannes van Audehuesden en Stamelart van de Kelder beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 15 oude schilden met Pasen aanstaande 

(zo 22-04-1386) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Audehuesden et Sta de Penu promiserunt mihi ad opus Thome 

Asinarii etc XV aude scilde ad pascha proxime pena I. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 230v 05 wo 28-03-1386. 

Albertus van Uden beloofde aan Theodericus van Megen 26 oude schilden40, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-

1386) te betalen. 

 

                         
39 Zie → BP 1179 p 292v 09 vr 22-09-1391, overdracht van de watermolen; 

vermelding van de lijfpacht van 4 mud. 
40 Zie → BP 1177 f 248v 13 do 02-08-1386, overdracht van de schuldbekentenis. “4 gulden voor 3 
oude schilden gerekend”. 
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Albertus de Uden promisit Theoderico de Megen XXVI aude scilde scilicet 

IIII (dg: sci) gulden pro III aude scilde computato ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 06 wo 28-03-1386. 

Gerardus van der Spanct zvw Eligius van der Spanct droeg over aan zijn 

broer Egidius alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders. 

 

+O. 

Gerardus van der Spanct filius quondam Eligii van der Spanct omnia (dg: 

bo) bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata sibi de morte 

suorum parentum successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Egidio suo fratri promittens super 

habita et habenda (dg: ratam servare) #warandiam# obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Neijnsel et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 07 wo 28-03-1386. 

Johannes van Zwalmen schoenmaker verkocht aan Petrus nzvw Bertradus gnd 

Jans soen (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen huis 

en erf waarin Henricus van Geffen zvw Willelmus van Geffen woont enerzijds 

en erfgoed van Theodericus van Spoerdonc anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan een gemene sloot, (2) de helft van een tuin 

aldaar, over voornoemde sloot, tussen erfgoed van Johannes van Loen 

enerzijds en erfgoed van Judocus van Vucht anderzijds, (3) een weg in de 

andere helft van de tuin, welke weg 3 voet breed is, welk huis, erf, helft 

van de tuin en weg voornoemde Johannes verworven41 had van Willelmus van 

Hoelt. Johannes van Zwalmen behoudt een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

die voornoemde koper hem hieruit vandaag beloofde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Johannes de Zwalmen sutor domum et aream sitam in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter domum et aream in qua Henricus de Geffen filius quondam 

Willelmi de Geffen moratur ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Spoerdonc ex alio tendentem a communi plathea retrorsum ad quoddam 

commune fossatum ibidem atque medietatem orti siti ibidem ultra dictum 

fossatum inter hereditatem Johannis de Loen ex uno et inter hereditatem 

Judoci de Vucht ex alio atque viam in reliqua medietate dicti orti que 

via continet tres pedatas in latitudine quas domum aream et (dg: ortum) 

medietatem dicti orti et viam predictas dictus Johannes erga Willelmum de 

Hoelt acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Petro (dg: Bec) 

filio naturali quondam Bertradi dicti Jans soen supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere salvo dicto Johanni de Zwalmen hereditario censu XL 

solidorum monete quem dictus emptor sibi solvere promiserat hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis coram scabinis 

infrascriptis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 08 wo 28-03-1386. 

Nicholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 09 wo 28-03-1386. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes een n-erfcijns van 40 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemde goederen. 

 

                         
41 Zie ← BP 1176 f 284r 07 za 22-11-1382, verkoop van deze goederen. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

101 

Dictus Petrus promisit se daturum dicto Johanni hereditarium censum XL 

solidorum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 10 wo 28-03-1386. 

(dg: Woltherus Claes soen: een huis met ondergrond, 8). 

 

(dg: Woltherus Claes soen domum cum eius fundo XVIII .). 

 

BP 1177 f 230v 11 wo 28-03-1386. 

Aleidis dvw Johannes Meelman droeg over aan Johannes van Breda zvw Johannes 

van Breda van Waelwijc het deel, dat aan haar behoort resp. dat aan haar 

zal komen na overlijden van haar moeder Heilwigis, in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tegenover 

het klooster van Sint-Clara, tussen erfgoed van Johannes van Lier enerzijds 

en erfgoed van jkvr Bela van Os anderzijds. 

 

Aleidis filia quondam Johannis Meelman (dg: p) #cum tutore# totam partem 

et omne jus sibi quovis modo competentes seu post mortem Heilwigis sue 

matris competituras in domo et area dicti quondam Johannis sui patris 

sita in Busco in vico Hijnthamensi in opposito claustri sancte Clare 

inter hereditatem Johannis de Lier ex uno et inter hereditatem domicelle 

Bele de Os ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Breda 

filio quondam Johannis de Breda (dg: promittens cum) tutore de Waelwijc 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem exparte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 12 wo 28-03-1386. 

Katherina dvw Berisius gnd Piggen en Henricus Weijndelmoden soen beloofden 

aan broeder Petrus van Woesic 48 lichte schilden en 1 plak met Pinksteren 

aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

(dg: Jacobus de Berkel) Katherina filia quondam (dg: Beris) Berisii dicti 

Piggen Henricus Weijndelmoden soen (dg: et Petrus Huben soen) promiserunt 

fratri Petro de Woesic (dg: II) XL-(dg: III #VIII#) #XLVIII# licht scilde 

et I placke ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Neijnsel et 

Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 13 wo 28-03-1386. 

Jacobus van Berkel beloofde aan voornoemde broerder Petrus van Woesic 48 

lichte schilden en 1 plak met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te 

betalen. 

 

Jacobus de Berkel promisit dicto fratri Petro XLVIII licht scilde et I 

placke ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 230v 14 do 29-03-1386. 

Hermannus van Waetselaer verhuurde aan Johannes zvw Willelmus van der Perre 

en Arnoldus Cluec van Nuwelant, voor de duur van het leven van voornoemde 

Hermannus, de navolgende erfgoederen in Geffen, (1) 2 morgen land, achter 

de plaats gnd Deelst, in een kamp van jkvr Luijtghardis wv Johannes van 

Nuwelant, tussen erfgoed van voornoemde jkvr Luijtgardis enerzijds en 

Johannes van Hees anderzijds, (2) 1 morgen land ter plaatse gnd die Vrede, 

beneden, tussen Johannes Aben soen enerzijds en Gerardus zv Arnoldus gnd 

Man anderzijds, (3) 2 morgen land ter plaatse gnd die Oude Hoeve, tussen 

voornoemde jkvr Luijtghardis enerzijds en Johannes van Audehuesden 

anderzijds, (4) 1 morgen land ter plaatse gnd die Nijehoeve, tussen 

voornoemde jkvr Luijtgardis enerzijds en voornoemde Johannes van 

Audehuesden anderzijds, (5) 1 morgen land ter plaatse gnd dat Oostense 

Slag, tussen voornoemde jkvr Luijtgardis enerzijds en Alardus Koetman 

anderzijds, voor 8-{f.231r}-½ oude schild of de waarde, een helft te 
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betalen met Sint-Martinus en de andere helft met Lichtmis. Belast met 

waterlaten en sluizen. De huurders zullen de erfgoederen in het laatste 

jaar, dwz in het jaar waarin voornoemde Hermannus overlijdt, te pachters 

recht bezitten. 

 

Hermannus de Waetselaer hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Geffen primo videlicet duo jugera terre sita retro locum dictum Deelst in 

campo domicelle Luijtghardis relicte quondam Johannis de Nuwelant inter 

hereditatem dicte domicelle Luijtgardis ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Hees ex alio atque unum juger terre (dg: vl) situm in loco 

dicto die Vrede inferius inter hereditatem Johannis Aben soen ex uno et 

hereditatem Gerardi filii Arnoldi dicti Man ex alio insuper duo jugera 

terre sita in loco dicto die Aude Hoeve inter hereditatem dicte domicelle 

Luijtghardis ex uno et hereditatem Johannis de Audehuesden ex alio item 

unum juger terre situm ibidem (dg: int) in loco dicto die Nijehoeve inter 

hereditatem dicte domicelle Luijtgardis ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis de Audehuesden ex alio item unum juger terre situm in loco dicto 

dat Oestensche Slach inter hereditatem dicte domicelle Luijtgardis ex uno 

et hereditatem Alardi Koetman ex alio prout dicte hereditates ibidem sunt 

situate et ad dictum Hermannum pertinere dinoscuntur (dg: ?q) locavit etc 

Johanni filio quondam Willelmi van der Perre et Arnoldo (dg: .) Cluec de 

Nuwelant ab eisdem ad vitam dicti Hermanni et non ultra possidendas pro 

octo et 

 

1177 mf7 D 06 f.231. 

 Quinta post oculi: donderdag 29-03-1386. 

 Sexta post oculi: vrijdag 30-03-1386. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 31-03-1386. 

 

BP 1177 f 231r 01 do 29-03-1386. 

dimidio aude scilt vel pro valore dandis dicto Hermanno ab aliis ad vitam 

dicti Hermanni et non ultra mediatim Martini et mediatim purificationis 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere exceptis aqueductis sluijsis ad dictas hereditates spectantibus 

et alii repromiserunt super omnia et quod ipsi dictos aqueductus et 

sluijsas predictas in bona disposicione tenebunt quod dicto Hermanno 

nullum dampnum exinde eveniat tali condicione quod dicti conductores 

dictas hereditates ultimo anno scilicet anno in quo dictum Hermannum 

decedere contingat ad jus coloni possidebunt. Testes Emonus et Goessuinus 

datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 231r 02 do 29-03-1386. 

Ywanus Berijs soen beloofde aan Henricus Hammaker 13 lichte schilden, een 

helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) en de andere 

helft met Sint-Remigius over een jaar (di 01-10-1387). 

 

Ywanus Berijs soen promisit Henrico Hammaker XIII licht scilde mediatim 

Remigii proxime et mediatim a Remigii proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 231r 03 do 29-03-1386. 

Johannes Backe Bertouds soen verklaarde dat jkvr Elisabeth dvw Leonius van 

Kessel de achterstallige termijnen heeft betaald van een lijfrente42 van 12 

oude schilden, die voornoemde jkvr moet betalen aan voornoemde Johannes 

Bac. De brief overhandigen aan Johannes van Zidewijnden. 

 

Johannes Backe Bertouds soen recognovit sibi domicellam Elisabeth filiam 

quondam Leonii de Kessel persolvisse arrastagias sibi a quocumque tempore 

evoluto usque in hodiernum deficientibus de vitali pensione XII aude 

                         
42 Zie ← BP 1176 f 146r 06 za 08-09-1380, belofte van de lijfpacht. 
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scilde quam dicta domicella dicto Johanni Bac ad eius vitam solvere 

tenetur ut dicebat. Testes datum ut supra. Detur Johanni de Zidewijnden. 

 

BP 1177 f 231r 04 do 29-03-1386. 

Johannes Moen en Eligius gnd Loij zv Johannes van Casteren beloofden aan 

Walterus zvw Walterus van Aerle, tbv Andreas Yvels soen, 19½ gulden, met 

Pasen over een jaar (zo 07-04-1387) te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Walterus. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes Moen et Eligius dictus Loij (dg: u) filius Johannis de Casteren 

promiserunt Waltero filio quondam Walteri de Aerle ad opus Andree Yvels 

soen XIX et dimidium gulden (dg: ad) a pasca proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Lonijs et Scilder datum supra. Tradetur littera 

dicto Waltero. 

 

BP 1177 f 231r 05 do 29-03-1386. 

Ghibo van Eijcke en zijn zoon Johannes verkochten aan Hessello zvw Gerardus 

molenaar van Vucht een deel van een erfgoed in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes Stercken enerzijds en erfgoed van 

Metta Gielijs anderzijds, te weten het deel achter een deel in voornoemd 

erfgoed dat behoort aan Henricus van Geffen, welk eerstgenoemd deel reikt 

vanaf het deel van voornoemde Henricus van Geffen tot aan het water, samen 

met de poort en weg in eerstgenoemd erfgoed, tussen voornoemd deel van 

Henricus van Geffen enerzijds en erfgoed van voornoemde Metta Gielijs 

anderzijds, behoudens voor Henricus van Gheffen zijn wegen in eerstgenoemd 

deel, eerstgenoemd deel belast met 54 schelling geld b-erfcijns. 

 

Ghibo de Eijcke et Johannes eius filius partem hereditatis site in Busco 

(dg: in v) ad #aggerem# Vuchtensem inter hereditatem Johannis Stercken ex 

uno et inter hereditatem Mette Gielijs (dg: soen) ex alio scilicet illa 

pars que sita est retro quandam partem ad Henricum de Geffen spectantem 

in primodicta hereditate (dg: sit) et que pars primodicta tendit a dicta 

parte ad dictum Henricum de Geffen spectante usque ad aquam ibidem simul 

cum porta et via consistentibus in primodicta hereditate inter dictam 

partem ad Henricum de Geffen spectantem ex uno et inter hereditatem dicte 

Mette Gielijs ex alio (dg: pro) salvis Henrico de Gheffen suis viis et 

jure in primodicta parte competentibus iuxta continenciam (dg: -arum) 

suarum litterarum exinde confectarum ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Hesselloni filio quondam Gerardi multoris de Vucht supportaverunt cum 

omnibus litteris et jure occacione premissorum promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare et obligationem deponere exceptis 

LIIII solidis monete hereditarii census (dg: exinde so) ex primodicta 

parte de jure solvendis. Testes Neijnsel et Emont datum supra. 

 

BP 1177 f 231r 06 do 29-03-1386. 

Johannes Clinge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Clinge prebuit et reportavit (dg: pre). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 231r 07 do 29-03-1386. 

Willelmus van den Hoernic, Johannes Grieten soen en Albertus gnd Abe Truden 

soen beloofden aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 60 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1386) te betalen. 

 

Willelmus van den Hoernic Johannes Grieten soen et Albertus dictus Abe 

Truden soen promiserunt Johanni filio quondam Godefridi de Erpe LX licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 231r 08 vr 30-03-1386. 

Katherina dvw Godefridus van Heijst verkocht aan Willelmus Scilder een 

b-erfcijns43 van 7 pond geld uit een b-erfcijns van 8 pond voornoemd geld, 

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

uit het voorhuis44 en erf van Petrus gnd Valant, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed van Truda gnd 

Bijnhuijs anderzijds, strekkend vanaf de Peperstraat tot aan nieuwe kamers 

van voornoemde Petrus, welke cijns van 7 pond voornoemd geld voornoemde 

Katherina, tbv haar en haar broer Theodericus, verworven had van Henricus 

zvw Theodericus Posteel, en van welke cijns van 7 pond voornoemde 

Theodericus zvw voornoemde Godefridus van Heijst zijn helft overgedragen45 

had aan zijn voornoemde zuster Katherina. Er was achterstallige cijns. 

 

Katherina filia quondam Godefridi de Heijst cum tutore hereditarium 

censum septem librarum monete de hereditario censu octo librarum dicte 

monete solvendo anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex anteriori domo et area Petri dicti Valant sita in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter communem vicum ex uno et inter hereditatem Trude 

dicte Bijnhuijs ex alio tendente a dicto vico Peperstraet vocato usque ad 

novas cameras dicti Petri quem censum septem librarum dicte monete dicta 

Katherina ad opus sui et ad opus Theoderici sui fratris erga Henricum 

filium quondam Theoderici Posteel acquisiverat prout in litteris et de 

quo censu septem librarum dictus Theodericus filius dicti quondam 

Godefridi de Heijst medietatem ad (dg: cens) se spectantem in dicto censu 

VII librarum dicte Katherine sue sorori supportaverat prout in aliis 

litteris hereditarie vendidit Willelmo Scilder supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure atque cum arrastagiis promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti sui fratris deponere. 

Testes Neijnsel et Raet datum sexta post oculi. 

 

BP 1177 f 231r 09 vr 30-03-1386. 

Woltherus van Loen ev Hilla dvw Jacobus van der Lijnden verkocht aan 

Katherina dvw Godefridus van Heist een huis en erf van wijlen voornoemde 

Jacobus, nu aan hem behorend, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen 

erfgoed van Heijmericus gnd Didderics soen enerzijds en erfgoed van 

Johannes zvw voornoemde Jacobus van der Lijnden anderzijds, strekkend vanaf 

de straat tot aan het water, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 4 pond 6 schelling geld. 

 

Woltherus de Loen maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue 

uxoris filie quondam Jacobi van der Lijnden domum et aream dicti quondam 

Jacobi (dg: sitam) nunc ad se spectantem sitam in Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem Heijmerici dicti Didderics soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii dicti quondam Jacobi van der Lijnden ex alio 

tendentem a plathea ad aquam ut dicebat hereditarie vendidit Katherine 

filie quondam Godefridi de Heist promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu ducis et hereditario censu IIIIor librarum et sex 

solidorum monete inde solvendis. Testes Neijnsel et Scilder datum ut 

supra. 

 

                         
43 Zie → VB 1799 f 098r 07, ma 22-02-1395, Willem Scilder was gericht aen 

dat vorste huus ende erve Peter Valantz gelegen in tsHertogenbossche in die 

Peperstraet tusschen een gemeijn straet ende tusschen den erve Truden 

Bijnhuus streckende van der vors Peperstraten tot den nuwen cameren des 

selfs Peters overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen heeft. 
44 Zie → BP 1181 p 631r 07 ma 19-01-1400, overdracht van een deel in het 

voorhuis. 
45 Zie ← BP 1177 f 187v 14 wo 26-04-1385, overdracht van de helft in de 

erfcijns van 7 pond. 
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BP 1177 f 231r 10 vr 30-03-1386. 

Goessuinus zvw Albertus Gilijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goessuinus filius quondam Alberti Gilijs soen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 231r 11 vr 30-03-1386. 

Johannes gnd Albrechts soen en zijn voornoemde vrouw Katherina beloofden 

aan de verkoper Wolterus 50 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 

Brabantse dobbel gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te 

betalen. 

 

(dg: Kathe) Johannes dictus Albrechts soen et dicta Katherina eius uxor 

promiserunt Woltero venditori L Brabant dobbel vel pro quolibet LIIII 

Hollant placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 231r 12 vr 30-03-1386. 

Johannes Wit van Mierle beloofde aan Albertus Ketelleer, tbv Henricus zv 

voornoemde Johannes, 100 gulden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Albertus. 

 

Johannes Wit de Mierle promisit Alberto Ketelleer ad opus Henrici filii 

dicti Johannis C gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Alberto. 

 

BP 1177 f 231r 13 za 31-03-1386. 

Theodericus van den Assche verkocht aan Deenkinus Crocx een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis, tuin 

en 10 lopen land, in Boxtel, ter plaatse gnd die Roent, tussen Elijas gnd 

Willems soen enerzijds en Elisabeth wv Johannes Visscher anderzijds, reeds 

belast met 1 lopen rogge aan de kerk van Boxtel. 

 

Theodericus van den Assche hereditarie vendidit Deenkino Crocx 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie (dg: ex) 

Martini ex domo orto (dg: et X lop) et decem lopinatis terre sitis in 

parochia de Bucstel ad locum dictum die Roent inter hereditatem Elije 

dicti Willems soen ex uno et hereditatem Elisabeth relicte quondam 

Johannis Visscher ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno lopino siliginis ecclesie de Bucstel 

inde solvendo promittens sufficientem facere. Testes Neijnsel et Raet 

datum sabbato post oculi. 

 

BP 1177 f 231r 14 za 31-03-1386. 

Katherina ndvw hr Johannes Huls priester droeg over aan Johannes zv 

Nicholaus van Eijndoven de helft van een hofstad in Den Bosch, aan de 

straat gnd Triniteit, tussen erfgoed van Petrus van Berze enerzijds en 

erfgoed van hr Johannes van Orthen anderzijds. 

 

Katherina filia quondam naturalis domini (dg: Ar) Johannis Huls presbitri 

cum tutore medietatem ad se spectantem domistadii siti in Busco ad vicum 

dictum Trijniteijt inter hereditatem Petri de Berze ex uno et hereditatem 

domini Johannis de (?dg: Boc) Orthen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio Nicholai de Eijndoven promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et 

Emont datum ut supra. 

 

1177 mf7 D 07 f.231v. 

 Quinta post letare: donderdag 05-04-1386. 

 Sexta post letare: vrijdag 06-04-1386. 
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BP 1177 f 231v 01 do 05-04-1386. 

Theodericus zvw Theodericus Hoijft van Liezel verkocht aan Enghelberna ndv 

Arnoldus van den Goer een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis, schuur met ondergrond, en 

akker, in Asten, ter plaatse gnd Voerseldonk, tussen Gertrudis van Oemel 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. De brief overhandigen aan haar 

vader Arnoldus van den Goer. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Hoijft de (dg: Lieshout) #Liezel# 

hereditarie vendidit Enghelberne filie (dg: quondam) naturali (dg: -s) 

Arnoldi van den Goer hereditarium censum unius aude scilde monete Francie 

vel valorem solvendum hereditarie purificationis ex domo horreo #cum suo 

fundo# et agro terre sitis in parochia de Asten in loco dicto Voerseldonc 

inter hereditatem Gertrudis de Oemel ex uno et inter communem platheam ex 

alio ut dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: exceptis) promittens sufficientem facere. 

Testes Scilder et Raet datum quinta post letare. Tradetur littera Arnoldo 

van den Goer eius patri. 

 

BP 1177 f 231v 02 do 05-04-1386. 

Voornoemde Theodericus zvw Theodericus Hoijft van Liezel beloofde aan 

voornoemde Engelberna ndv Arnoldus van den Goer 28 oude schilden of de 

waarde met Sint-Lambertus aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Dictus Theodericus venditor promisit dicte Engelberne emptrici XXVIII 

aude scilde vel valorem ad Lamberti proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 231v 03 do 05-04-1386. 

Rodolphus zvw Arnoldus der Kijnder en zijn zoon Gerardus Cop verkochten aan 

Ghibo Pels een b-erfcijns van 17½ schelling geld, gaande uit een huis en 

erf van voornoemde Ghibo gnd Pels, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Kitsarts enerzijds en erfgoed van Petrus van Drueten 

anderzijds. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi der Kijnder et Gerardus Cop eius filius 

hereditarium censum XVII et dimidii solidorum monete quem se solvendum 

habere dicebat hereditarie ex domo et area Ghibonis dicti Pels sitis in 

Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Johannis Kitsarts ex 

uno et inter hereditatem Petri de Drueten ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Ghiboni Pels promittentes super (dg: h) omnia warandiam 

et obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes Lonijs et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1177 f 231v 04 do 05-04-1386. 

Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt gaf uit aan Johannes gnd die 

Rademaker nzv hr Arnoldus uter Hagen priester (1) een stuk land, in Veghel, 

ter plaatse gnd in Jan Zegers Kamp, tussen Willelmus van Bardwijc enerzijds 

en Johannes van der Heze anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijns 

aan de naburen, 1/7 deel van een b-erfcijns van 20 schelling gemeen 

paijment, en thans voor een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Johannes Rademaker tot onderpand (2) een stuk land, aldaar, 

naast Arnoldus van den Velde. 

 

Bruijstinus filius quondam Willelmi de Hamvelt peciam terre sitam in 

parochia de Vechel in loco dicto in Jan Zeghers Camp inter hereditatem 

Willelmi de Bardwijc ex uno et inter hereditatem Johannis van der Heze ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: dicto Willelmo et) 

Johanni dicto die Rademaker #filio naturali domini Arnoldi uter Hagen 

presbitri# ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: censib) censu 
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vicinorum et septima parte hereditarii census XX solidorum communis 

pagamenti exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem dictus Johannes Rademaker peciam terre ad se 

spectantem sitam ibidem contigue iuxta hereditatem Arnoldi van den Velde 

ad pignus imposuit. 

 

BP 1177 f 231v 05 do 05-04-1386. 

(dg: Henricus Bulle). 

 

BP 1177 f 231v 06 do 05-04-1386. 

(dg: Willelmus van Vlaenderen: 1½ morgen land ter plaatse gnd Vughterbroek, 

in). 

 

(dg: Willelmus de Vlaenderen unum et dimidium iugera terre sita in loco 

dicto Vuchterbroec in). 

 

BP 1177 f 231v 07 do 05-04-1386. 

Willelmus van Vlaenderen verhuurde aan Henricus Bulle en Arnoldus 

Coelborner de helft van een kamp, 3 morgen groot, ter plaatse gnd 

Vughterbroek, tussen Gherijsius van Os enerzijds en Godefridus snijder 

anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 9 

lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 3 Hollandse plakken, 

met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde Henricus en Arnoldus zullen in de 

twee laatste jaar voornoemde helft niet bezaaien. 

 

Willelmus de Vlaenderen medietatem cuiusdam campi III iugera terre 

continentis siti in (dg: in) loco dicto Vuchterbroec inter hereditatem 

Gherijsii de Os et inter hereditatem (dg: Wateri d) Godefridi sartoris ex 

alio ut dicebat locavit Henrico Bulle et Arnoldo Coelborner ab eisdem ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum sex annorum pro novem licht scilde scilicet XII placken pro 

quolibet scilt computato et pro tribus Hollant placken dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum sex annorum Martini promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia 

tali condicione quod dicti Henricus et Arnoldus non seminabunt dictam 

medietatem in duobus ultimis annis dictorum sex annorum. 

 

BP 1177 f 231v 08 do 05-04-1386. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.156, 05-04-1386. 

Marcelius gnd Gobels soen verkocht aan Ghibo van Best een n-erfcijns van 1 

oude schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, 

tuin en aangelegen stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

Arnoldus zv Rodolphus Danen soen enerzijds en Theodericus van Meghen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 5 lopen rogge. 

 

Marcelius dictus Gobels soen hereditarie vendidit Ghiboni de Best 

hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo (dg: do) et orto et pecia terre adiacente 

sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem 

#Arnoldi filii# Rodolphi Danen soen (dg: so) ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Meghen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione quinque 

lopinorum siliginis exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes 

(dg: datum supra) Emont et Raet datum quinta post letare. 

 

BP 1177 f 231v 09 do 05-04-1386. 

Nijcholaus van Eijndoven beloofde aan Arnoldus Hoernken, tbv Nijcholaus van 

der Smedebroec, 50 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, en 8 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 
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betalen. 

 

Nijcholaus de Eijndoven promisit Arnoldo Hoernken ad opus Nijcholai van 

der Smedebroec L licht scilt scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato et octo Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 231v 10 do 05-04-1386. 

Theodericus van den Vorst gewantscheerder gaf uit aan Nijcholaus gnd Coel 

zvw Arnoldus gnd Jans soen een hofstad46 in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Matheus Becker enerzijds en het 

woonhuis van wijlen Arnoldus Snoec anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. 

 

Theodericus van den (dg: Horst ter) Vorst rasor pannorum domistadium 

situm in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Mathei 

Becker ex uno et inter (dg: hereditatem quondam) domum habitationis 

quondam Arnoldi (dg: ex alio) Snoec ex alio (dg: ut dicebat) #cum suis 

attinentiis# prout ibidem situm est dedit ad hereditarium censum 

Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi (dg: filii Johannis) #dicti# 

Jans soen ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu octo 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super habita et habenda ex 

premissis et ex aliis sis bonis habitis et habendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 231v 11 vr 06-04-1386. 

Arnoldus van Os zvw Willelmus gnd Heirde verkocht aan Henricus zvw 

Stephanus gnd Arke een huis en erf van Lambertus van Haren schoenmaker, in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Thomas gnd 

Yden soen enerzijds en erfgoed van Stephanus gnd Gheilken anderzijds, aan 

hem verkocht47 door Jacobus gnd Stevens soen. 

 

Arnoldus de Os filius quondam Willelmi dicti Heirde domum et aream 

Lamberti de Haren sutoris sitam in Busco in vico Orthensi ad finem 

eiusdem vici inter hereditatem Thome (dg: dicti) dicti Yden soen et inter 

hereditatem Stephani dicti Gheilken venditam sibi a Jacobo dicto Stevens 

soen prout in litteris hereditarie vendidit Henrico (dg: dicto) filio 

quondam Stephani dicti (dg: Arke) Arke supportavit cum litteris et aliis 

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

Testes Lonijs et Raet datum sexta post letare. 

 

BP 1177 f 231v 12 vr 06-04-1386. 

Jacobus Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Willems soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 231v 13 vr 06-04-1386. 

Johannes Spikerman de Berze, Henricus van der Bruggen en Johannes Peters 

soen de Bladel beloofden aan Philippus Jozollo 110 gulden met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1386; 24+31+24=79 dgn) te betalen op straffe van 5. 

 

Johannes Spikerman de Berze Henricus van der Bruggen et Johannes Peters 

soen de Bladel promiserunt Philippo Jozollo C et X gulden boni etc ad 

Johannis proxime persolvendos pena V. Testes Lonijs et Scilder datum ut 

supra. 

 

                         
46 Zie → BP 1177 f 305r 05 wo 20-06-1386, verkoop van de hofstad. 
47 Zie ← BP 1177 f 151v 04 di 20-09-1384, verkoop van het huis. 
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BP 1177 f 231v 14 vr 06-04-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 231v 15 vr 06-04-1386. 

Lana wv Wolterus zv Arnoldus van Nuenrebeke en Theodericus nzvw hr Henricus 

van de Broek beloofden aan Nicholaus Conderman 16 gulden pieter leuvens of 

de waarde met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-1386) te betalen. 

 

Lana relicta quondam (dg: Arnoldi) Wolteri filii Arnoldi de Nuenrebeke et 

Theodericus filius naturalis quondam (dg: H) domini Henrici de Palude 

promiserunt Nicholao Conderman XVI gulden peter Lovanienses vel valorem 

ad omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 231v 16 vr 06-04-1386. 

Voornoemde Lana wv Wolterus zv Arnoldus van Nuenrebeke, haar zoon Arnoldus, 

Theodericus nzvw hr Henricus van de Broek priester, Woltherus gnd Corvinc, 

Johannes van den Velde zvw Petrus van den Velde en zijn vrouw Lana 

verkochten aan Nicholaus Coel Conderman een n-erfcijns van 2 gulden of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een beemd gnd die Koppel, 

in Sint-Oedenrode, tussen de gemeint enerzijds en Gerardus gnd Groet Gerijt 

van Bucstel anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, (2) een 

stuk land, gnd die Stege Akker, in Sint-Oedenrode, tussen Gerardus van den 

Bredeacker enerzijds {f.232r} en een gemene weg anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. Jutta dv eerstgenoemde Lana stemde in met de verkoop. 

 

Dicta Lana cum tutore Arnoldus (dg: eius filius et Lana) eius filius 

Theodericus filius naturalis quondam domini Henrici de Palude presbitri 

(dg: maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie 

quondam Everardi Bijthaen) Woltherus dictus Corvinc et Johannes van den 

Velde filius quondam Petri van den Velde atque Lana uxor dicti Johannis 

hereditarie vendiderunt Nicholao Coel Conderman hereditarium censum 

duorum gulden vel valorem solvendum hereditarie purificationis ex prato 

dicto die Coppel sito in parochia de Rode inter communitatem ex uno et 

hereditatem Gerardi dicti Groet Gerijt de Bucstel ex alio #tendente# cum 

utroque fine ad (dg: communem) communitatem item ex pecia terre dicta die 

Steghe Acker sita in dicta parochia inter hereditatem Gerardi van den 

Bredeacker ex uno 

 

1177 mf7 D 08 f.232. 

 Sexta post letare: vrijdag 06-04-1386. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 16-04-1386. 

 

BP 1177 f 232r 01 vr 06-04-1386. 

et inter communem platheam ex alio ut dicebant promittentes warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo 

promittentes s cum tutore sufficientem facere. Quo facto Jutta filia (dg: 

quondam dicte quo) primodicte Lane cum tutore dicte vendicioni consentiit 

et eandem ratam tenere super omnia promisit. Testes Lonijs et Scilder 

datum sexta post (dg: letare) letare. 

 

BP 1177 f 232r 02 vr 06-04-1386. 

Voornoemde Lana wv Wolterus zv Arnoldus van Nuenrebeke, haar zoon Arnoldus, 

Johannes zvw Petrus van den Velde en zijn vrouw Lana dv eerstgenoemde Lana 

verkochten aan Theodericus nzvw hr Henricus van de Broek een akker, gnd 

Tijerelaijs Hoeveke, met een beemd gnd Stralaet, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Olland, tussen een gemene weg enerzijds en de beemd gnd 

Stralaet anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. Jutta dv 
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eerstgenoemde Lana deed afstand. 

 

Dicti Lana cum tutore Arnoldus eius filius (dg: Woltherus Teulinc) 

Johannes filius quondam Petri van den Velde (dg: ma) et Lana eius uxor 

filia primodicte Lane et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore (dg: p) 

agrum terre (dg: situm) dictum communiter Tijerelaijs Hoeveke #cum prato 

dicto Stralaet# situm in parochia de Rode in loco dicto Onlant inter (dg: 

hereditatem) communem (verbeterd uit: communitatem) platheam ex uno et 

inter pratum dictum Stralaet #(dg: cum prato dicto Stralaet sito ad 

dictum)# ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico filio 

naturali quondam domini Henrici de Palude promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius 

modii siliginis inde solvenda (dg: ...). Quo facto Jutta filia primodicte 

Lane (dg: s) cum tutore super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciavit. Testes Neijnsel et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 232r 03 ma 16-04-1386. 

Conrardus zvw Arnoldus gnd Coenen verkocht aan Paulus Henrics soen van 

Gheffen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een beemd in Erp, tussen Theodericus die 

Leeuwe enerzijds en Lucas van Ponsendale anderzijds, reeds belast met 4 

penning grondcijns. 

 

Conrardus filius (dg: Ar) quondam Arnoldi dicti Coenen hereditarie 

vendidit Paulo Henrics soen de Gheffen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis (dg: si) mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quodam prato sito in parochia de Erpe inter 

hereditatem Theoderici die (dg: Leeu) Leeuwe ex uno et inter hereditatem 

Luce de Ponsendale ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem (dg: de ...) deponere exceptis quatuor denariis census 

domino fundi exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Neijnsel et 

Scilder datum secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1177 f 232r 04 ma 16-04-1386. 

Johannes van Ghestel, Franco van Ghestel, Arnoldus Stamelart van de Kelder, 

Johannes van de Dijk, Johannes van Dijnter en Gerardus van Aa beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 290 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande 

(wo 25-07-1386; 14+31+30+25=100 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Ghestel Franco de Ghestel Arnoldus Sta de Penu et Johannes de 

Aggere et Johannes de Dijnter #et Gerardus de Aa# promiserunt Philippo 

Jozollo etc ducentos et nonaginta aude scilde Francie ad (dg: nativitatis 

Johannis) Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena (dg: II) quinque. 

Testes (dg: datum supra) Neijnsel et Scilder datum secunda post dominicam 

palmarum. 

 

BP 1177 f 232r 05 ma 16-04-1386. 

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

Franco van Ghestel of Stamelart. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera 

Franconi de Ghestel vel Sta. 

 

BP 1177 f 232r 06 ma 16-04-1386. 

Johannes van Dijnther verhuurde aan Johannes van Rode steenbakker (1) 5 

morgen land, gnd Spierinks Ettinc, ter plaatse gnd Hoeve, tussen de dijk 

gnd die Hoeve Dijk enerzijds en Willelmus Kepken anderzijds, (2) 4 morgen 

land aldaar, ter plaatse gnd op Sceinkel, tussen voornoemde dijk enerzijds 

en Pontonnier Kepkens anderzijds, voor een periode van 4 jaar, belast met 
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waterlaten. 

 

Johannes de Dijnther quinque iugera terre (dg: sit) dicta Spijerincs 

Ettinc sita (dg: in parochia de) #in loco dicto# Hoeven inter (dg: 

hereditatem) aggerem dictum die Hoeve Dijc ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Kepken ex alio atque quatuor iugera terre (dg: s) sita in ibidem 

in loco dicto op Sceijnckel inter (dg: here) dictum aggerem ex uno et 

inter hereditatem (dg: B) Pontonnier Kepkens ex alio ut dicebat locavit 

Johanni de Rode pannicide #ab eodem ad spacium IIII annorum datam 

presentium sine medio sequentium# (dg: promittens) promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis aqueductis ad hoc de jure spectantibus 

quos (dg: d) aqueductus dictus Johannes de Rode dictis quatuor annis cum 

sicht et zeijssen ante scouwe observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232r 07 ma 16-04-1386. 

Jkr Johannes heer van Helmond en Keerberch en Emondus van Zoelen beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (wo 25-07-1386; 14+31+30+25=100 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Domicellus Johannes dominus de Helmont et de Keerberch (dg: pro) et 

Emondus de Zoelen promiserunt Philippo Jozollo etc XXX aude scilde 

Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 232r 08 ma 16-04-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: alios) alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232r 09 ma 16-04-1386. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant verkocht aan Bartholomeus 

gnd Meus van Berghen snijder een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

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

het Goed ter Krommeraa, in Bakel en Deurne, reeds belast met de grondcijns. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici (dg: de) van der Schant 

hereditarie vendidit Bartholomeo dicto Meus de Berghen sartori 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in bonis dictis tGoet ter Crummeraa sitis 

in parochia der Bakel et de Doerne et (dg: et) in attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis (dg: ren) quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232r 10 ma 16-04-1386. 

Johannes gnd Gruijter verkocht aan Fredericus Goeswijns soen van der Donc 

(1) 1¼ bunder in Beek bij Aarle, tussen Rutgherus gnd Models soen enerzijds 

en Johannes gnd Venmans anderzijds, aan voornoemde Johannes Gruijter in 

cijns gegeven48 door Gerardus van Aa, voor 2½ penning oude cijns en een 

b-erfcijns van 2 oude schilden, (2) 1 lopen land in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd Schoorven, tussen voornoemde Johannes Venmans enerzijds en 

Goeswinus gnd Venman anderzijds, welke 1 lopen land eerstgenoemde Johannes 

mede tot onderpand had gesteld, belast met voornoemde cijnzen. De brief 

overhandigen aan Ghisbertus van de Doorn. 

 

                         
48 Zie ← BP 1177 f 171v 03 vr 23-12-1384, uitgifte. 
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Solvit XI placken. Emondus noluit. 

Johannes dictus Gruijter unum bonarium et quartam partem unius bonarii 

prati sitos in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem Rutgheri 

dicti Models soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Venmans ex 

alio datas ad censum dicto Johanni Gruijter a Gerardo de Aa (dg: prout in 

litteris hereditarie supportavit Frederico Goeswijns soen de van der s 

Donc supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris 

contentis) scilicet pro duobus et dimidio denariis antiqui census et pro 

annuo [et] hereditario censu duorum aureorum denariorum antiquorum (dg: 

.) communiter (dg: ...) scilde vocatorum prout in litteris atque (dg: 

unam) unam lopinatam terre sitam in dicta parochia in loco dicto Scoerven 

inter hereditatem #dicti# Johannis Venmans ex uno latere et inter 

hereditatem Goeswini dicti Venman ex alio quam lopinatam terre 

primodictus Johannes pro solucione dicti census dicto Gerardo de Aa ad 

pignus imposuit prout in dictis litteris continetur hereditarie vendidit 

Frederico Goeswijns soen van der Donc supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censibus (dg: in d) predictis promisit insuper super omnia de dicta 

lopina terre warandiam et obligationem deponere excepta obligatione 

predicta. Testes Johannes Neijnsel et (dg: tes) Emont datum supra. (dg: 

traditur) Traditur Ghisberto de Spina. 

 

BP 1177 f 232r 11 ma 16-04-1386. 

Godefridus van Weerd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Weerd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232r 12 ma 16-04-1386. 

Nijcholaus van Doerne zvw Everardus van Doerne beloofde aan Willelmus 

Scilder 300 oude schilden na maning te betalen. 

 

Nijcholaus de Doerne filius quondam (dg: ..) Everardi de Doerne promisit 

Willelmo Scilder CCC aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 232r 13 ma 16-04-1386. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel droeg49 over aan Engbertus zv Arnoldus gnd 

Cleijnnael (1) een b-erfcijns50 van 28 schelling geld, een helft te betalen 

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

eertijds van Theodericus Bauderics Suagher bakker, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, naast het kerhof van de Predikheren, (2) de helft van een 

b-erfcijns van 45 schelling voornoemd geld, (3) b-erfcijnzen op een totaal 

van 20 schelling geschat zodanig geld als waarin die betaald moeten worden, 

aan hem overgedragen door hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van de kerk van 

Sint-Oedenrode. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel hereditarium censum viginti octo 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area que fuerat dudum Theoderici Bauderics Suagher 

pistoris sita in Busco in vico Hijnthamensi contigue iuxta cymitherium 

fratrum predicatorum atque medietatem hereditarii census (dg: XL 

solidorum XL quinque) quadraginta quinque solidorum dicte monete atque 

annuos et hereditarios census ad (dg: vin) summam viginti solidorum 

taxatos scilicet talis monete (dg: in quali) ac in tali jure in quibus 

iamdici census (dg: cen) sunt solvendi (dg: ven) supportatos sibi a (dg: 

ab a) domino Gheerlaco de Ghemert decano ecclesie de Rode sancte Ode 

                         
49 Zie ← BP 1176 f 198v 07 ma 02-09-1381, overdracht van deze goederen, door 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel. 
50 Zie → BP 1178 f 311v 05 do 19-08-1389, verkoop van de cijns. 
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prout in litteris supportavit Engberto filio Arnoldi dicti Cleijnnael cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232r 14 ma 16-04-1386. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Arnoldus Vos, tbv Jacobus van 

Hedel vv voornoemde Arnoldus Vos, 20 oude schilden of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Remigius (ma 01-10-1386) en de andere helft met Sint-

Remigius over 1 jaar (di 01-10-1387). 

 

Dictus Engbertus promisit dicto Arnoldo Vos ad opus Jacobi de Hedel 

patris eiusdem Arnoldi Vos XX aude scilde seu valorem mediatim Remigii et 

mediatim a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 232r 15 ma 16-04-1386. 

De broers Willelmus, Henricus en Wellinus, gnd Scilder droegen over aan hun 

broer Nijcholaus ¾ deel in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) goederen gnd ten 

Elshof, in Geffen, (2) goederen gnd ten Berge, in Geffen, welke pacht Adam 

van Mierd, tbv voornoemde broers Willelmus, Henricus, Wellinus en 

Nijcholaus, gekocht had van hr Rijcoldus Koc ridder. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Willelmus Henricus et Wellinus fratres dicti Scilder tres quartas partes 

ad se spectantes in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex (dg: di) bonis dictis ten (dg: Els) Elshof sitis in parochia de Geffen 

atque ex bonis dictis communiter ten Berge sitis in dicta parochia atque 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

sitis quam paccionem unius modii siliginis Adam de Mierd ad opus dictorum 

Willelmi Henrici et Wellini fratrum et Nijcholai eorum fratris erga 

dominum Rijcoldum Koc militem emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt dicto Nijcholao eorum fratri cum litteris et 

jure et arrestadiis quibuscumque promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijsel et Raet datum supra. 

 

1177 mf7 D 09 f.232v. 

 in cena Domini: Witte donderdag 19-04-1386. 

 Secunda post palmarum: maandag 16-04-1386. 

 

BP 1177 f 232v 01 do 19-04-1386. 

Henricus zvw Henricus van Bakelaer verkocht aan Godefridus die Kremer zvw 

Henricus gnd Snider van Wedart een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Nuenen, die Amelius van der Scueren aan eerstgenoemde Henricus beloofd51 

had, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een huis, erf, 

tuin en aangelegen erfgoederen, gelegen in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, 

tussen de gemene weg enerzijds en voornoemde Amelius anderzijds, strekkend 

met een eind aan Johannes gnd Tempeleer de jongere. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Bakelaer hereditariam paccionem unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Nuenen quam Amelius (dg: van 

der) van der Scueren promisit se daturum et soluturum primodicto Henrico 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradere de 

et ex domo (dg: ac orto) et area ac orto et hereditatibus eis 

adiacentibus sitis in parochia de Nuenen in loco dicto Boert inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti Amelii ex 

alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti Tempeleer 

                         
51 Zie ← BP 1177 f 255v 02 ma 13-11-1385, uitgifte van de onderpanden voor 

deze erfpacht. 
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junioris prout in litteris vendidit Godefrido die Kremer filio quondam 

Henrici dicti Snider de Wedart supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. [Testes] 

Neijnsel et Emont datum (dg: qu) in cena Domini. 

 

BP 1177 f 232v 02 do 19-04-1386. 

(dg: Arnoldus Loijt zvw Emondus Loijt verkocht aan Nijcholaus gnd Coel van 

den Venne een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit). 

 

(dg: Arnoldus Loijt filius quondam Emondi Loijt hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Coel van den Venne hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex .). 

 

BP 1177 f 232v 03 do 19-04-1386. 

Ghevardus van den Vorstenbossche, Lambertus van den Hanenberch en Petrus 

Lommelman beloofden aan Elizabeth wv Jacobus van Uden, gedurende 6 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 10 oude schilden of de waarde 

en 3 steen vlas, bereid tot de hekel, te leveren. 

 

Ghevardus van den Vorstenbossche Lambertus van den Hanenberch #et# Petrus 

Lommelman promiserunt (dg: s) super omnia #se daturos et soluturos# 

Elizabeth relicte quondam Jacobi de Uden ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum X 

aude scilde seu valorem et tres steen lini parati ad scalcrum (dg: et 

primo termino in) Martini et pro primo termino Martini proxime. 

 

BP 1177 f 232v 04 do 19-04-1386. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden verhuurde aan aan Ghevardus van den 

Vorstenbossche, Lambertus van den Hanenberch en Petrus Lommelman een kamp, 

gnd Bontmakershoeve, in Dinther, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen erfgoed 

van wijlen Arnoldus Boest enerzijds en de gemeint anderzijds, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 10 oude schilden of de 

waarde en 3 steen vlas, bereid tot de hekel, met Sint-Martinus te leveren. 

De huurders zullen tussen voornoemd kamp en voornoemd erfgoed van wijlen 

Arnoldi Boest, gedurende voornoemde 6 jaar, dit goed omwallen en aldaar 

goed uitgraven en omheinen. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden quendam (dg: cam) campum dictum 

(dg: die) Bontmakershoeve situm in parochia der Dijnter ad locum dictum 

Vorstenbossche inter hereditatem quondam Arnoldi Boest ex uno et inter 

(dg: communem) communitatem ex alio ut dicebat locavit Ghevardo van den 

Vorstenbossche Lamberto van den Hanenberch et Petro Lommelman ab eisdem 

ad spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium possidendum 

anno quolibet dictorum sex annorum pro decem (dg: X) aude scilde seu 

valore et pro tribus steen lini parati ad scalcrum dandis sibi ab (dg: 

eo) aliis anno quolibet dictorum sex annorum Martini et primo termino 

Martini proxime promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et (dg: alter repromisit) alii repromiserunt indivisi super 

omnia et quod ipsi (dg: dictum campum) inter eundem campum et inter 

dictam hereditatem dicti quondam Arnoldi Boest dictis sex annis 

durantibus bene circumvallabunt et (dg: bene effodiet) infra dictos sex 

annos #ibidem# bene effodient et sepient. Testes Neijnsel et Emont datum 

(dg: qu) in cena Domini. 

 

BP 1177 f 232v 05 do 19-04-1386. 

(dg: Nijcholaus). 

 

BP 1177 f 232v 06 ma 16-04-1386. 

Nijcholaus van Doerne ?zvw Everardus van Doerne beloofde aan Willelmus 
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Scilder 400 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

(dg: scribatur). 

Nijcholaus de Doerne !quondam Everardi de Doerne promisit #Willelmo 

Scilder# CCCC aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Neijnsel et Ghemert datum (dg: secunda) secunda post palmarum. 

 

BP 1177 f 232v 07 do 19-04-1386. 

Hubertus zvw Petrus van den Vehuze en Henricus Roefs soen van Stiphout 

beloofden aan Gerardus van Vladeracken 135 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, na maning te betalen. 

 

(dg: H) Hubertus filius quondam Petri van den Vehuze et Henricus Roefs 

soen de Stiphout promiserunt Gerardo de Vladeracken centum et XXXV licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes Neijnsel et Emont datum in 

cena Domini. 

 

BP 1177 f 232v 08 do 19-04-1386. 

Hubertus zvw Petrus van den Vehuse, Henricus Roefs soen van Stiphout en 

Johannes van Risingen van Rode beloofden aan Johannes van den Hautart 61 

oude schilden of de waarde en 4 Hollandse plakken met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Hubertus filius quondam Petri van den Vehuse Henricus Roefs soen de 

Stiphout et Johannes de Risingen de Rode promiserunt Johanni van den 

Hautart LXI aude scilde seu valorem et IIII Hollant placken ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 09 do 19-04-1386. 

Johannes van Vladeracken verklaarde dat Henricus van der Rijt van Mierle 50 

Brabantse dobbel heeft betaald, in afkorting van 75 Brabantse  dobbel, die 

voornoemde Henricus beloofd52 had aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Vladeracken palam recognovit sibi Henricum van der Rijt de 

Mierle persolvisse L Brabant dobbel in abbreviationem LXXV Brabant dobbel 

quos dictus Henricus promisit dicto Johanni in litteris scabinorum in 

Busco ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 10 do 19-04-1386. 

Jordanus Geroncs soen van Orthen gaf uit aan Albertus zvw Johannes Hermans 

soen de helft van een hofstad in Orthen, tussen Willelmus Geroncs soen 

enerzijds en het huis van voornoemde Jordanus anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde Willelmus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

30 schelling geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Jordanus Geroncs soen de Orthen (dg: domistadium situm in Orthen d) 

medietatem (dg: ad se spect) domistadii siti in Orthen inter hereditatem 

Willelmi Geroncs soen ex uno et inter (dg: he domi) domum dicti (dg: Joh) 

Jordani ex alio (dg: ut) scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Willelmi ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum (dg: Al) Alberto filio quondam Johannis Hermans soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XXX solidorum monete dando 

sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime ultra annum promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

                         
52 Zie ← BP 1177 f 384v 13 ±do 27-07-1385, een grotendeels onleesbare 

schuldbekentenis aan Johannes van .......; mogelijk betreft het deze 

schuldbekentenis. 
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BP 1177 f 232v 11 do 19-04-1386. 

Gerongius Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerongius Willems soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 12 do 19-04-1386. 

Arnoldus Loijt zvw Emondus gnd Loijt verkocht aan Nijcholaus gnd Coel van 

den Venne een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een akker en aangelegen beemd, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, tussen Metta van Berze enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, 

reeds belast met 18 kleine zwarte tournosen. 

 

Arnoldus Loijt filius quondam Emondi dicti Loijt hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Coel van den Venne hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam (dg: orto 

#agro) agro# ?terre et prato sibi adiacente sitis in parochia de Bucstel 

in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem Mette de Berze ex uno et 

inter #hereditatem# dicti venditoris ex alio ut dicebat (dg: here) 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XVIII nigris 

Turonensibus parvis denariis exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 13 do 19-04-1386. 

Lambertus Loijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Loijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 14 do 19-04-1386. 

Johannes zvw Johannes gnd Tijmmerman deed tbv de broers Bernardus en Ghibo, 

kvw Ghibo gnd Loef, en Theodericus Loef zvw Theodericus Loef zvw 

Theodericus Loef afstand van de helft in een huis en erf van wijlen 

laatstgenoemde Theodericus Loef, zijn grootvader, in Den Bosch, naast de 

Loefsbrug. 

 

Johannes #(dg: dictus Loef)# filius quondam Johannis dicti Tijmmerman 

(dg: medietatem ad se s) #super# medietate ad se spectante in domo et 

area quondam (dg: d) Theoderici Loef #(dg: de Driel)# sui avi sita in 

Busco iuxta pontem dictum Loefsbrugge ut dicebat (dg: supportavit) #ad 

opus# Bernardi et Ghibonis fratrum (verbeterd uit: fratribus) liberorum 

quondam Ghibonis dicti Loef et #ad opus# Theoderici (dg: Theoderici) Loef 

filii quondam Theoderici Loef filii #dicti# quondam Theoderici Loef 

#renunciavit# (dg: de #cum litteris et jure .......#) promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 15 do 19-04-1386. 

Agnes dvw Gerardus ketelaar en Gerardus zvw Danijel zvw voornoemde Gerardus 

ketelaar droegen over aan Jordanus van Hoculem de helft, die aan wijlen 

voornoemde Gerardus behoorde, in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Theodericus van der Borgh van Eersel en zijn vrouw Margareta 

verkocht hadden aan Ghisbertus gnd Scermer wollenklerenwever, tbv hem en 

Theodericus van Alfen, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een beemd in Eersel, tussen hr Henricus gnd Stedeken priester enerzijds en 

Danijel rademaker anderzijds, welke helft van de pacht voornoemde wijlen 

Gerardus verworven had van voornoemde Theodericus van Alfen. Voornoemde 

Gerardus zvw Danijel beloofde lasten van zijn kant af te handelen. 

Voornoemde Agnes en met haar Johannes van Merewijc timmerman beloofden 

lasten van de kant van voornoemde Agnes en haar kinderen af te handelen. 

 

Agnes filia quondam Gerardi cacabarii cum tutore et Gerardus filius 

quondam Danijelis filii dicti quondam Gerardi cacabarii medietatem (dg: 

ad se) que ad dictum quondam Gerardum spectabat in hereditaria paccione 
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unius modii siliginis mensure de Busco quam #paccionem# Theodericus van 

der Borgh de Eersel et Margareta eius uxor Ghisberto dicto Scermer 

textori laneorum ad opus sui et ad (dg: d) opus Theoderici de Alfen 

vendiderant solvendam hereditarie Andree et ad Buscum tradendam de quodam 

#prato# sito in Eersel inter hereditatem domini Henrici dicti Stedeken 

#presbitri# ex uno et inter hereditatem Danijelis rotificis ex alio et de 

attinentiis predicti prati et quam #medietatem dicte# paccionis dictus 

quondam Gerardus erga dictum Theodericum de Alfen acquisiverat prout in 

litteris supportaverunt Jordano de Hoculem cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare (dg: et obligationem ex parte eorum 

... et #heredum# dicti quondam Gerardi deponere) promisit insuper (dg: 

p..) dictus Gerardus filius dicti quondam Danijelis obligationem ex parte 

sui deponere promiserunt insuper dicta Agnes cum tutore et cum ea 

Johannes de Merewijc carpentarius indivisi super omnia obligationem ex 

parte dicte Agnetis et puerorum eiusdem Agnetis deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 232v 16 do 19-04-1386. 

Jacobus Wouten soen, Godefridus van den Pas, Petrus Cleijnnart en Willelmus 

Mutsart beloofden aan Petrus gnd Coelners Suagher 62½ lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1386) te betalen. 

 

Jacobus Wouten soen Godefridus van den Pas Petrus (dg: Chi) Cleijnnart et 

Willelmus Mutsart promiserunt Petro dicto Coelners Suagher LXII et 

dimidium licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilde 

(dg: p) computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 17 do 19-04-1386. 

Lambertus Loijt zvw Emondus Loijt droeg over aan zijn broer Arnoldus Loijt 

de helft in alle erfgoederen, die voornoemde Lambertus en zijn broer 

Arnoldus verworven hadden van Johannes zv Sophija van Sanendonc, in Boxtel, 

in de dingbank van Liemde, naast Metta van Berze. 

 

Solvit. 

Lambertus Loijt filius quondam Emondi Loijt medietatem ad se spectantem 

in omnibus hereditatibus quas dictus Lambertus et Arnoldus Loijt eius 

frater erga Johannem filium Sophije de Sanendonc acquisiverant sitis in 

parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde (dg: ad) contigue iuxta 

hereditatem Mette de Berze ut dicebat supportavit dicto Arnoldo suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex pare sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 232v 18 do 19-04-1386. 

Johannes Willems soen, zijn vrouw Heijlwigis dvw Gerardus van Vucht en 

Arnoldus Gherijts soen ev Katherina dvw voornoemde Gerardus van Vucht 

verkochten aan Egidius Scoerweggen alle goederen, die aan voornoemde 

Heijlwigis en Katherina gekomen waren na overlijden van hun zuster 

Weijndelmodis ev voornoemde Egidius, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Egidius, uitgezonderd 1/6 deel van een stuk land 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Bredelaar, tussen Arnoldus zv Arnoldus 

van Beke enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes Willems soen maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam (dg: De) Gerardi de Vucht (dg: Arnoldus Gherijts 

soen) et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore et Arnoldus 

Gherijts soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti 

quondam Gerardi de Vucht omnia bona dictis Heijlwigi et Katherine de 

morte quondam Weijndelmodis earum sororis (dg: su) uxoris olim Egidii 

Scoerweggen successione advoluta et post mortem dicti Egidii successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita excepta eis et 
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reservata sexta parte pecie terre site in parochia de Rode in loco dicto 

Bredelaer inter hereditatem Arnoldi filii Arnoldi de Beke ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebant vendiderunt dicto Egidio promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf7 D 10 f.233. 

 Quarta post pasca: woensdag 25-04-1386. 

 Secunda post pascha: maandag 23-04-1386. 

 Quinta post pasca: donderdag 26-04-1386. 

 

BP 1177 f 233r 01 ±do 19-04-1386. 

Johannes Scilder verklaarde ontvangen te hebben van Johannes Zerijs van 

Erpe en niemand anders 63 dobbel mottoen geld van Holland. 

 

Johannes Scilder palam recognovit sibi per Johannem Zerijs de Erpe et 

neminem alium fore satisfactum de sexaginta tribus [aureis] denariis 

communiter dobbel mottoen vocatis monete Hollandie. 

 

BP 1177 f 233r 02 wo 25-04-1386. 

Henricus Bestken en zijn broer Everardus, kvw Henricus Bestken, Arnoldus 

Ghiben soen ev Belija, Willelmus Bloemart ev Heijlwigis, Ghibo van den 

Bossche ev Jutta, Willelmus Hughe ev Katherina, dvw voornoemde Henricus 

Bestken, Nijcholaus zv Johannes gnd Wijtfen ev Hilla dv Johannes gnd 

Driepont en Johannes zv Willelmus gnd Oesvat verkochten aan Johannes van 

Ghemert zv Johannes van Ghemert een eiland gnd Wert van wijlen voornoemde 

Henricus Bestken, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Wolfsvinkel, binnen 

het water gnd die Dommel, rondom tussen dit water. 

 

Henricus Bestken Everardus eius fratres liberi quondam Henrici (dg: 

Bestken) Bestken Arnoldus Ghiben soen maritus et tutor legitimus Belije 

sue uxoris Willelmus Bloemart maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris Ghibo van den Bossche maritus et tutor legitimus 

Jutte sue uxoris (dg: f) Willelmus Hughe maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris #filiarum dicti quondam Henrici Bestken# Nijcholaus 

filius Johannis dicti Wijtfen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Hille sue uxoris filie (dg: qu) Johannis dicti Driepont Johannes filius 

(dg: quondam) Willelmi (dg: quondam) dicti (dg: Oesh) Oesvat quandam 

insulam #dictam Wert# dicti quondam Henrici Bestken sitam #in parochia de 

Rode sancte Ode# in (dg: in) loco dicto Wolfsvinckel (dg: inter) infra 

aquam dictam die Dommel inter eandem aquam (dg: ex) circumquaque 

coadiacentem ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Ghemert (dg: 

ju) filio Johannis de Ghemert promittentes indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Neijnsel et Emont 

datum quarta post pasca. 

 

BP 1177 f 233r 03 wo 25-04-1386. 

Hermannus Coenen en Henricus van Bruessel droegen over aan Johannes Hippen 

soen, voor de duur van zijn leven, een kamp in Uden, ter plaatse gnd in die 

Bitswijk, tussen Bela van den Hoernic enerzijds en kinderen gnd Koelkens 

Kijnderen anderzijds. Voornoemde Johannes zal geen hout zagen zonder 

instemming van voornoemde Hermannus en Henricus. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes of Arnoldus van Heijnxthoevel. 

 

Hermannus Coenen et Henricus de Bruessel quendam campum situm in parochia 

de Uden in loco dicto in die Bitswijc inter hereditatem Bele van den 

Hoernic ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Koelkens Kijnderen 

ex alio ut dcebant supportaverunt Johanni Hippen soen ab eodem Johanne ad 

suam vitam et non ultra possidendum promittentes (dg: s) ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere #ad vitam dicti Johannis# tali 

condicione quod dictus Johannes non secabit alique ligna consistentia seu 
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pro tempore existentia supra dictum campum sine consensu #et voluntate# 

Hermanni et Henrici predictorum item quod dictus campus statim post 

decessum (dg: dictorum) dicti Johannis ad dictos Hermannum et Henricum 

non neminem alium (dg: s) revertetur et devolvetur et libere succedet. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni vel Arnoldo de 

Heijnxthoevel. 

 

BP 1177 f 233r 04 wo 25-04-1386. 

Johannes zvw Lambertus van den Perre verkocht aan Arnoldus Hoernken 3 

koeien, 5 stuks jong vee en 17 schapen, in Erp, op de goederen van 

voornoemde Johannes. Voornoemde Johannes zal die beesten en schapen, en hun 

nakomelingen, te schattinge houden van voornoemde Arnoldus, gedurende 3 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386). Zodra voornoemde 

Arnoldus van het voornoemde 12 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 

oude schild gerekend, en 12 Hollandse plakken heeft ontvangen dan zal het 

restant van voornoemde beesten en hun nakomelingen voor de helft aan 

voornoemde Arnoldus behoren en voor de andere helft aan voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes (dg: Lam) filius quondam Lamberti van den Perre (dg: oct) tres 

vaccas et (dg: tres) quinque pecias juvenum pecudum atque XVII oves 

consistentes (dg: super) in parochia de Erpe supra bona dicti Johannis ut 

dicebat vendidit Arnoldo Hoernken promittens warandiam tali condicione 

quod dictus Johannes dictas bestias et oves et inde proveniendas tenebit 

a dicto Arnoldo ad jus stabilitionis (dg: ad) scilicet ad spacium trium 

annorum post penthecostes proxime deinceps sine medio sequentium ita 

videlicet quod cum dictus Arnoldus de premissis perceperit XII aude 

scilde scilicet XLII Hollant placken pro quolibet aude scilt computato et 

XII Hollant placken extunc totum residuum dictarum bestiarum et omnium 
!et inde proveniendorum (dg: spectabit) mediatim ad dictum Arnoldum et 

mediatim ad dictum Johannem spectabit. Testes Neijnsel et Scilder datum 

[supra]. 

 

BP 1177 f 233r 05 wo 25-04-1386. 

Ghisbertus van den Hazenbossche beloofde aan Arnoldus Hoernken 20 gulden 

met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Ghisbertus van den Hazenbossche promisit Arnoldo Hoernken XX gulden ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233r 06 wo 25-04-1386. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Petrus Pels verwer 57 Hollandse dobbel, 3 

gulden voor 2 dobbel mottoen gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-

07-1386) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens promisit Petro Pels tinctori LVII Hollant dobbel 

scilicet III (dg: guld) gulden pro II dobbel mottoen computato ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233r 07 ma 23-04-1386. 

Metta dvw Godinus smid droeg over aan Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en 

Walterus zvw Walterus van Os 10 gouden obool of ander paijment van dezelfde 

schatting in waarde, die Johannes van Arle handschoenmaker beloofd had te 

betalen aan broeder Lambertus van de orde van de Predikheren zvw voornoemde 

Godinus en aan voornoemde Metta svw voornoemde broeder Lambertus, of aan de 

langstlevende van hen beiden (kennelijk dus een lijfrente), voor een helft 

met Sint-Jan-Baptist-Geboorte en voor de andere helft met Kerstmis, uit de 

goederen van voornoemde Johannes. Met achterstallige termijnen. 

 

Metta filia quondam Godini fabri (dg: vitalem pensionem ...) decem aureos 

(dg: obel) obulos (dg: seu) vel aliud pagamentum eiusdem estimacionis in 
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valore quos Johannes de Arle cijrothecarius promisit ut debitor 

principalis super se et bona sua omnia ab ipso Johanne habite et 

imposterum acquirenda dare et solvere fratri Lamberto ordinis fratrum 

predicatorum filii eiusdem quondam Godini et #dicte# Mette (dg: par) 

sororis dicti quondam fratris Lamberti vel #eorum# cuicumque quamdiu 

iidem (dg: fratres) frater Lambertus et Metta vel eorum alter vixerint 

vel vixerit pro (dg: per) medietate in festo nativitatis beati Johannis 

baptiste et pro reliqua medietate in festo nativitatis Domini de ipsius 

Johannis bonis omnibus et singulis antedictis prout in litteris 

supportavit Willelmo filio quondam Arnoldi Tielkini et Watero filio 

quondam Wateri de Os cum litteris et jure et arrestadiis (dg: testes 

Neijnsel) promittens ratam servare. Testes Neijnsel et Scilder datum 

secunda post pascha. 

 

BP 1177 f 233r 08 do 26-04-1386. 

Henricus zvw Henricus gnd Cnoden soen verkocht aan Ywanus Stierken een huis 

en schuur met ondergronden, en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen kvw 

Petrus Eijffelleer enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf 

een weg tot aan Eefsa van Halle en haar kinderen. Voornoemde Henricus zvw 

Henricus gnd Cnoden soen, zijn broers Wolterus Bullen en Albertus en 

schoonzoon Ghibo Ridder beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 1 

hoen en 2½ penning aan de hertog, 3 schelling aan de priester en kerk van 

Sint-Lambertus van Vught, een b-erfcijns van 5 pond geld aan hr Arnoldus 

van Uden, 10 schelling geld aan de priesters van de Sint-Janskerk in Den 

Bosch, 5 schelling paijment aan Ywanus van Gravia en 12 lopen rogge aan 

andere mensen. Kvw Johannes gnd Cnoden soen zullen afstand doen. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Cnoden soen domum horreum #cum suis 

fundis# et ortum (dg: s) sitos in parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

hereditatem liberorum quondam Petri Eijffelleer ex uno et inter communem 

platheam ex alio tendentes a plathea ad hereditatem Eefse de Halle et 

eius liberorum cum (dg: eius a) eorum attinentiis hereditarie vendidit 

Ywano Stierken promittentes et cum eo Wolterus Bullen Albertus eius 

fratres Ghibo Ridder eius gener super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno pullo et IIJ denariis duci et tribus 

solidis (dg: ecclesie) presbitro et ecclesie sancti Lamberti de Vucht 

(dg: .) hereditario censu quinque librarum monete domino Arnoldo de Uden 

decem solidis #monete# presbitris ecclesie sancti Johannis in Busco item 

quinque solidis pagamenti Ywano de Gravia et duodecim lopinis siliginis 

aliis hominibus inde solvendis et promiserunt sub obligatione premissa 

quod ipsi liberos quondam Johannis dicti Cnoden soen super premissis et 

jure ad opus dicti Ywani hereditarie facient renunciare. Testes (dg: 

quinta post pascha) Neijnsel et Scilder datum quinta post pasca. 

 

BP 1177 f 233r 09 do 26-04-1386. 

Marcelius gnd Moerkens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius dictus Moerkens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233r 10 do 26-04-1386. 

Volpkinus Stevens soen en Johannes van der Haghe beloofden aan Johannes van 

Rode steenbakker, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-

Martinus 27 gulden pieter of de waarde te betalen. 

 

Volpkinus Stevens soen et Johannes van der Haghe promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Johanni de Rode pannicide ad spacium 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quatuor annorum (dg: XV X) viginti septem gulden peter seu 

valorem Martini. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 233r 11 do 26-04-1386. 

Jacobus die Greve zvw Arnoldus die Greve verkocht aan Jacobus van den Weghe 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1½ morgen land in Herpen, naast de plaats gnd die 

Bruele, tussen Johannes van Dijnther enerzijds en Margareta van Riel 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jacobus die Greve filius quondam Arnoldi die Greve hereditarie vendidit 

Jacobo van den Weghe hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

uno et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de (dg: Herp) Herpen 

(dg: ad) iuxta locum dictum die Bruele inter hereditatem Johannis de 

Dijnther ex uno et inter hereditatem Margarete de Riel ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233r 12 do 26-04-1386. 

Johannes van Rode steenbakker verhuurde aan Volpkinus Stevens soen en 

Johannes van der ?Hagen 9 morgen land, behorend aan Johannes van Dijnter, 

ter plaatse gnd Op Groot Nuland, waarvan 4 morgen ter plaatse gnd die 

Sceinkel en 5 morgen ter plaatse gnd Ettink, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande heden, per jaar voor 27 gulden pieter met Sint-Martinus te 

betalen, belast met lasten. 

 

Johannes de Rode pannacida (dg: quatuor iugera terre) novem iugera terre 

(dg: de) #spectantia ad Johannem de Dijnter# sita in loco dicto (dg: dop) 

Op Groet Nuwelant de quibus quatuor iugera in loco dicto die Sceijnckel 

et quinque iugera in loco dicto Ettinc #sita sunt# ut dicebat prout 

ibidem sita sunt locavit Volpkino Stevens soen et Johanni van der 

Ha[?g]en ab eisdem ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet dictorum quatuor annorum pro XXVII 

gulden peter seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

quatuor annorum Martini et pro primo termino Martini proxime futuro 

promittens warandiam et obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi super omnia et quod ipsi omnia onera ad dictas IX iugera terre 

spectantia dictis quatuor annis durantibus in bona disposicione 

observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233r 13 do 26-04-1386. 

(dg: Engbertus die Zegher). 

 

BP 1177 f 233r 14 do 26-04-1386. 

Engbertus die Zegher van Crumvoert en zijn broer Johannes van Tiel 

beloofden aan Arnoldus Heijme, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar 

met Sint-Petrus-Stoel 13 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, te betalen. 

 

Engbertus die Zegher #de Crumvoert# Johannes de Tiel eius frater 

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

Heijme ad spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum #trium# annorum XIII licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Petri ad cathedram (dg: 

per). Testes datum supra. 

 

1177 mf7 D 11 f.233v. 

 Quinta post pasca: donderdag 26-04-1386. 

 

BP 1177 f 233v 01 do 26-04-1386. 

Arnoldus Balijn, Wijnricus gnd Weijndouwe en Johannes van Bruggen beloofden 

aan Petrus gnd Coelners Suagher 25 lichte schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te 
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betalen. 

 

Arnoldus Balijn (dg: Wijric) Wijnricus dictus (dg: We) Weijndouwe et 

Johannes de Bruggen promiserunt Petro dicto Coelners Suagher XXV licht 

scilde scilicet XII (dg: aude) Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et 

Scilder datum quinta post pasca. 

 

BP 1177 f 233v 02 do 26-04-1386. 

Nijcholaus gnd Coel Goeswijns soen van Scijnle gaf uit aan Goeswinus zvw 

Henricus van den Waude een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Einde, tussen Wernerus gnd des Houts soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 penning oude grondcijns en 

thans voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 01-10-1387). 

 

Nijcholaus dictus Coel Goeswijns soen de Scijnle domum et ortum sitos in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

Werneri dicti des Houts soen (dg: s) ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Goeswino filio quondam 

Henrici van den Waude ab eodem hereditarie possidendos pro quatuor (dg: 

et) denariis antiqui census domino fundi exinde solvendis dandis et 

solvendis a dicto (dg: N) Goeswino etc atque pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie Remigii et primo termino 

a Remigii proxime (dg: #persolvendos# ultra) futuro ultra annum ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Trude et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 03 do 26-04-1386. 

Henricus Wouters soen van de Onstaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Wouters soen de Onstaden prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 233v 04 do 26-04-1386. 

Reijmboldus gnd uten Loe alias gnd Mergarden soen verkocht aan Nijcholaus 

gnd Rodekens soen van Os 2 stukken land, in Berghem, (1) tussen Henricus 

van Best enerzijds en Aleijdis Stevens en haar kinderen anderzijds, (2) ter 

plaatse gnd op Duerre Broekske, tussen voornoemde Henricus van Best 

enerzijds en voornoemde Aleijdis Stevens en haar kinderen anderzijds. 

 

Reijmboldus dictus uten Loe alias dictus Mergarden soen duas pecias terre 

sitas in parochia de Berchen quarum una (dg: supra communitatem de 

Berchen ex) inter hereditatem Henrici de Best ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis Stevens et eius liberorum ex alio et altera in loco dicto op 

Duerre Broexken inter hereditatem dicti Henrici de Best ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicte) dictorum Aleijdis Stevens et eius liberorum ex 

alio (dg: ut) site sunt ut dicebat vendidit Nijcholao dicto Rodekens soen 

de Os promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 05 do 26-04-1386. 

Henricus Reijmbouts soen vernaderde en behield. 

 

(dg: Henricus Wout) Henricus Reijmbouts soen prebuit et obtinuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 06 do 26-04-1386. 

Voornoemde Reijmboldus gnd uten Loe alias gnd Mergarden soen verhuurde aan 

Henricus Reijmbouts soen (1) een hofstad in Berghem, beiderzijds tussen 

Elizabeth sv voornoemde Reijmboldus, (2) een stuk land, in Berghem, tussen 
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voornoemde Henricus Reijmbouts soen enerzijds en Johannes Cortroc 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Elizabeth en met het 

andere eind aan wijlen Henricus van Laer, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande heden, per jaar voor 9 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Reijmboldus (dg: duas pecias terre sitas) #domistadium situm# in 

parochia de Berchen (dg: quarum una) inter hereditatem Elizabeth sororis 

dicti Reijmboldi ex utroque (dg: et altera) #et peciam terre sitam in 

dicta parochia# inter (dg: inter) hereditatem Henrici (dg: l Reijmbold) 

Reijmbouts soen ex uno et inter hereditatem Johannis Cortroc ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem dicte Elizabeth et cum reliquo [fine] 

(dg: ....) ad hereditatem quondam Henrici de Laer (dg: ut dicebat) prout 

ibidem site sunt et ad dictum Reijmboldum pertinere dinoscuntur ut 

dicebat locavit #dicto# Henrico [Reijm]bouts soen ab eodem ad spacium 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium possidendas anno 

quolibet dictorum quatuor annorum pro novem lopinis siliginis mensure de 

Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum 

nativitatis Domini et in Busco tradendis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 07 do 26-04-1386. 

Nicholaus Reijners soen beloofde aan Gerardus gnd Vos zvw Wenemarus 9 

gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Nicholaus Reijners soen promisit Gerardo dicto Vos filio quondam Wenemari 

(dg: novem) novem gulden scilicet pro quolibet gulden XXX Hollant placken 

(dg: p) ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 08 do 26-04-1386. 

Arnoldus van den Venne verkocht aan Weijndelmoedis wv Henricus gnd Voeghels 

soen, tbv haar en kv voornoemde Weijndelmodis en wijlen Henricus, een 

n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, 

gaande uit akkers en beemden, in Son, tussen erfgoed behorend aan het 

klooster van Hoedonk enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke akkers 

en beemden voornoemde Arnoldus van den Venne voor voornoemde pacht gegeven 

had aan Theodericus Didden soen. De koopster heeft betaald. 

 

Arnoldus van den Venne (dg: hereditarie vendidit Weijndelmoedi relicte 

quondam Henrici dicti Voghels soen) hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de Zonne #quam# !solvendam hereditarie 

purificationis et in Zonne tradendam ex agris et pratis sitis in parochia 

de Zonne inter hereditatem spectantem ad conventum de Hoedonc ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio et quos agros et prata 

dictus Arnoldus van den Venne dederat ad pactum Theoderico Didden soen 

pro predicta paccione ut dicebat (dg: di) hereditarie vendidit 

Weijndelmoedi (dg: fili) relicte quondam Henrici dicti Voeghels soen #ad 

opus sui et ad opus liberorum a dicta Weijndelmode et dicto quondam 

Henrico pariter genitorum# promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem in dicta paccione existentem deponere et dictos agros et 

prata sufficientes facere et dictus (dg: emptor) venditor recognovit sibi 

per dictum emptricem fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 09 do 26-04-1386. 

Mechtildis wv Gerardus van Berze verpachtte aan Gerardus van der Erpt haar 

goederen gnd op die Steenvoert, in Uden, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386), op de volgende voorwaarden 

{niet afgewerkt contract}. 
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Mechtildis relicta quondam Gerardi de Berze bona sua dicta (dg: ter) op 

die Steenvoert sita in parochia de Uden cum suis attinentiis universis 

dedit ad (dg: annuum pactum) #jus coloni# Gerardo van der (dg: Erpt ab e 

...) Erpt ab eodem ad spacium (dg: sex) trium annorum a festo 

penthecostes proxime futuro deinceps sine medio sequentium possidenda ad 

jus coloni additis condicionibus sequentibus. 

 

BP 1177 f 233v 10 do 26-04-1386. 

Hr Henricus nzv Jacobus koster van Boxtel priester beloofde aan Arnoldus zv 

Arnoldus van den Velde 26 mud hop, Bossche maat, met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386) in Boxtel af te meten en in Den Bosch te 

leveren. 

 

Dominus Henricus filius naturalis (dg: domini) Jacobi custodis de Bucstel 

presbiter promisit Arnoldo (dg: van den Velden) filio Arnoldi van den 

Velde XXVI modios lupule mensure de Busco ad Martini proxime futurum 

persolvendos (dg: testes datum supra) et in Bucstel mensurandos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 11 do 26-04-1386. 

Johannes gnd Moen verkocht aan Gerardus van Duijsborch een n-erfpacht van ½ 

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

een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd tot 

Onrode, tussen voornoemde verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

belast met 1 oude groot. 

 

Johannes dictus Moen hereditarie vendidit Gerardo de Duijsborch 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificiationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia terre) 

#domo et orto et pecia terre sibi adiacente# sitis in parochia de Bucstel 

in loco dicto tot Onrode inter hereditatem dicti venditoris ex uno et 

inter communem plateam ex alio promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto (dg: di . d) uno grosso antiquo annuatim exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 12 do 26-04-1386. 

Egidius gnd die Vriese van Vechel zvw Willelmus die Vrieze verkocht aan 

Margareta wv Alardus van Loet een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen akker, 11 lopen gerst groot, in Veghel, tussen Petrus van 

Hezelaer enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Egidius dictus die Vriese de Vechel #filius quondam Willelmi die Vrieze# 

(dg: legitime) hereditarie vendidit (dg: .) Margarete (dg: relicte quo 

van den W..) relicte quondam (dg: Aleijdis) Alardi de Loet hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto (dg: agro) quodam 

agro undecim lopinos (dg: siliginis) #ordei# in semine (dg: si) capiente 

sibi adiacente sitis in parochia de Vechel inter hereditatem Petri de 

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

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 13 do 26-04-1386. 

Rutgherus Willems soen beloofde aan Arnoldus zv Arnoldus van den Velde 6 

mud hop, Bossche maat, tussen nu een Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-

1386) in Schijndel af te meten en in Den Bosch af te leveren. 
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Rutgherus Willems soen promisit Arnoldo filio Arnoldi van den Velde sex 

modios lupule mensure de Busco infra hinc et Martini proxime futurum 
!persolvendos et in Scijnle persolvendos et in Busco deliberandos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 14 do 26-04-1386. 

Johannes gnd die Bije zvw Arnoldus gnd Lizen soen verkocht aan Henricus gnd 

Ghisels soen van Eirde een n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis ter plaatse gnd Eirde te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, welke pacht van 12 

lopen Everardus zvw Rodolphus van Gheffen en Andreas Truden soen beloofd 

hadden aan voornoemde Johannes Bije, met Lichtmis ter plaatse Eirde te 

leveren, gaande uit een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, 

tussen Rodolphus Weijndelmoeden soen enerzijds en Rijcoldus gnd die Swart 

anderzijds. 

 

Johannes dictus die Bije filius quondam Arnoldi dicti Lizen soen 

hereditarie vendidit Henrico dicto Ghisels soen de Eirde hereditariam 

paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode 

solvendam hereditarie purificationis et in loco dicto Eirde tradendam ex 

hereditaria paccione XII lopinorum siliginis dicte mensure quam (dg: 

dictus Johannes se solvendam habere h dicebat) #paccionem XII lopinorum 

siliginis Everardus filius quondam Rodolphi de Gheffen et Andreas Truden 

soen pariter se daturos et soluturos dicto Johanni Bije# hereditarie 

termino solucionis et loco predictis ex pecia terre sita in parochia de 

de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde inter hereditatem Rodolphi 

Weijndelmoeden soen ex uno et inter hereditatem Rijcoldi dicti die Swart 

ex alio (dg: ut) prout in litteris quas vidimus promittens warandiam ex 

dicta paccione et aliam obligationem in dicta paccione XII lopinorum 

siliginis existentem deponere et (dg: suff) dictam paccionem XII 

lopinorum siliginis sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 15 do 26-04-1386. 

De broers Henricus en Jacobus, kv Johannes gnd Screijnmaker van Oerscot, 

verkochten aan Philippus nzvw hr Philippus van Gheldorp ridder, tbv 

Johannes Leijten soen van Oerscot, alle goederen die aan hen gekomen waren 

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

overlijden van voornoemde Johannes Screijnmaker, gelegen onder Oirschot, 

ter plaatse gnd Boterwijk. 

 

Henricus et Jacobus fratres liberi Johannis dicti Sreijnmaker de Oerscot 

(dg: omnia bona sibi de morte quondam domum et ortum) omnia et singula 

bona eis de morte quondam Elizabeth eorum matris successione advoluta et 

post mortem dicti Johannis Screijnmaker eorum patris successione 

advolvenda quocumqe locorum infra parochiam de Oerscot ad locum dictum 

Boterwijc consistentia sive sita ut dicebant vendiderunt Philippo filio 

naturali quondam domini Philippi de Gheldorp militis ad opus Johannis 

Leijten soen de Oerscot promittentes warandiam et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes (dg: Ne) Lonijs et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1177 f 233v 16 do 26-04-1386. 

Johannes zv Johannes gnd Moens droeg over aan Gerardus van Duijsborch (1) 

een huis en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen wijlen Gerardus 

van Berze enerzijds en Johannes gnd Moen anderzijds, (2) een stuk land, gnd 

Gerrits Kinds Hof, aldaar, tussen wijlen voornoemde Gerardus van Berze 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen 

Willelmus Mijnnemere enerzijds en Elijas zv Aleijdis van der Laerscot 

anderzijds, aan hem uitgegeven door Johannes zvw Johannes Goeswijns soen, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 
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Johannes filius Johannis dicti Moens domum et ortum sitos in parochia de 

Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem quondam Gerardi de Berze 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti (dg: Monen) Moen ex alio item 

peciam terre dictam Gherijts Kints Hof sitam ibidem inter hereditatem 

dicti quondam Gerardi de Berze ex uno et inter communitatem ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex uno et 

inter hereditatem Elije filii Aleijdis van der Laerscot ex alio datos ad 

pactum sibi a Johanne filio quondam Johannis Goeswijns soen prout in 

litteris supportavit Gerardo de Duijsborch cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 D 12 f.234. 

 Sexta post pasca: vrijdag 27-04-1386. 

 

BP 1177 f 234r 01 do 26-04-1386. 

Hr Jordanus Brant kanunnik van de kerk van Sint-Martinus te Leuven droeg 

over53 aan Johannes van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan 146 1/3 oude 

schild54, aan hem beloofd door Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven 

ridder, Willelmus Gielijs soen, Boudewinus Hermans soen, Henricus die 

Jonghe, Theodericus gnd van Bijlant, Johannes gnd die Voeget, Matheus van 

de Put, Egidius gnd Willems soen en Petrus gnd die Jonghe. 

 

Dominus Jordanus Brant canonicus ecclesie sancti Martini Leodiensis 

centum et quadraginta sex aude scilde atque terciam partem unius aude 

scilt promissos sibi a Johanne filio quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis Willelmo Gielijs soen Boudewino Hermans soen Henrico die Jonghe 

Theoderico dicto de Bijlant Johannes! dicto die Voeget Matheo de Puteo 

Egidio dicto Willems soen et Petro dicto die Jonghe prout in litteris 

supportavit Johanni de Bucstel filio quondam Johannis dicti Pape Jan cum 

litteris et jure. Testes Trude et Emont datum quinta post pasce. 

 

BP 1177 f 234r 02 do 26-04-1386. 

Walterus Didden soen en Ludekinus Jans soen van Zonne beloofden aan 

Willelmus Gherijts soen 13 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Walterus Didden soen et Ludekinus Jans soen de Zonne promiserunt Willelmo 

Gherijts soen XIII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Trude et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 234r 03 do 26-04-1386. 

Wolterus zvw Enghelbertus zv Elijas gnd van der Braken gaf uit aan Elijas 

zvw Aleijdis van der Laerscot de navolgende erfgoederen, gelegen onder 

Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, (1) een huis en tuin, ter plaatse gnd ter 

Braken, tussen Willelmus zv Elijas gnd van den Molengrave enerzijds en 

voornoemde Elijas zvw Aleijdis gnd van der Laerscot anderzijds, (2) een 

stuk eusel, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en voornoemde Elijas zvw 

Aleijdis van der Laerscot anderzijds, (3) een akker, ter plaatse gnd 

Franken Braak, tussen voornoemde Elijas zvw Aleijdis enerzijds en Elijas 

gnd van Over die Aa anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en 

pachten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Boxtel, met Kerstmis in Boxtel te leveren. 

 

                         
53 Zie ← BP 1177 f 278v 01 do 15-02-1386, overdracht van deze 

schuldbekentenis aan hr Henricus Buc. 
54 Zie → BP 1177 f 243r 14 do 14-06-1386, verklaring dat de helft van het 

geld betaald is; de andere helft wordt overgedragen aan Gerardus van 

Bucstel zvw Johannes Pape Jan. 
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Wolterus filius quondam Enghelberti filii Elije dicti van der Braken 

hereditates infrascriptas sitas infra parochiam de Bucstel ad locum 

dictum Tongheren videlicet domum et ortum sitos in loco dicto ter Braken 

inter hereditatem Willelmi filii Elije dicti van den Molengrave ex uno et 

inter hereditatem (dg: primod) Elije filii quondam Aleijdis dicte van der 

(dg: Sc) Laerscot ex alio atque (dg: ex) quandam peciam pascue dicte 

eeusel sitam inter hereditatem predicti Willelmi ex uno et inter 

hereditatem dicti Elije filii quondam Aleijdis van der Laerscot ex alio 

atque quendam agrum terre situm in loco dicto Vrancken Brake inter 

hereditatem dicti Elije filii dicti quondam Aleijdis ex uno et inter 

hereditatem Elije dicti van Over die Aa ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Elije filio quondam dicte Aleijdis van der 

Laerscot ab eodem hereditarie possidendas pro censibus et paccionibus 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de (dg: Bu) Bucstel danda sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et in Bucstel tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 234r 04 do 26-04-1386. 

Johannes Buekentop beloofde aan Johannes Nellen 22 gulden pieter of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Johannes Buekentop promisit Johanni Nellen XXII gulden peter seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Lonijs et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1177 f 234r 05 do 26-04-1386. 

Henricus Hellinc zvw Willelmus Hellinc ev Hadewigis dvw Henricus Hermans 

soen verkocht aan Andreas van Eirde de helft in een stuk land en een 

aangelegen beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd 

in die Donk, beiderzijds tussen Rodolphus Ronc, belast met cijnzen. 

 

Henricus Hellinc filius quondam Willelmi Hellinc (dg: peciam terre 

medietatem) maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis sue uxoris 

filie quondam Henrici Hermans soen medietatem ad se et ad dctam suam 

uxorem spectantem in pecia terre et (dg: agro) #in prato# sibi adiacente 

sitis in parochia de (dg: d) Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde in 

loco dicto in die Donc inter hereditatem Rodolphi Ronc ex utroque latere 

adiacentem ut dicebat vendidit Andree de Eirde promittens warandiam et 

obligationem exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 234r 06 do 26-04-1386. 

Goeswinus zvw Johannes gnd Goeswijns soen gaf uit aan Johannes gnd Moen 2 

stukken land, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, (1) gnd dat Heijeland, 1 

zester groot, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Moen, (2) die Stege, 1 

lopen rogge groot, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Moen; de uitgifte 

geschiedde voor 2½ oude groot grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen duas pecias (dg: 

p) terre sitas in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode quarum una 

dicta dat Heijelant unum sextarium in semine capiens (dg: s) inter 

hereditatem Johannis dicti Moen ex utroque latere et altera dicta die 

Steghe unum lopinum siliginis [in] semine capiens inter hereditatem dicti 

Johannis Moen ex utroque latere coadiacentem (dg: ut dicebat) sunt site 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Johanni Moen ab eodem 

hereditarie possidendas pro duobus et dimidio grossis antiquis domino 

fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii 
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modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 234r 07 do 26-04-1386. 

Henricus die Hoessche van Bucstel en Engbertus zv Lambertus van Ertbruggen 

beloofden aan Arnoldus Hoernken 25 lichte schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, en 4 Hollandse plakken met Sint-Jacobus aanstaande 

(wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Henricus die Hoessche de Bucstel (dg: ...) Engbertus filius Lamberti de 

Ertbruggen promiserunt Arnoldo Hoernken XXV licht scilde (dg: et IIII) 

scilicet (dg: XII) XII Hollant placken pro quolibet scilt computato et 

IIII (dg: p) Hollant placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 234r 08 do 26-04-1386. 

Elizabeth wv Johannes die Zadelleers, haar kinderen Godefridus, Johannes, 

Aleijdis en Elizabeth, Gerardus van der Oeter ev Yda dv voornoemde 

Elizabeth, voor zich en voor Heijlwigis dv voornoemde Elizabeth, Rutgherus 

Gheenkens soen ev Aleijdis, en Henricus Coelborne ev Oda, dvw Zegherus 

Reijners soen, en Margareta dvw voornoemde Zegherus maakten een erfdeling 

van een stuk beemd, in Vught Sint-Lambertus, in de beemden van Cromvoirt, 

tussen Ermegardis van den Berghe enerzijds en die van Wargartshusen 

anderzijds en van 1 dagmaat beemd, aldaar. 

Eerstgenoemde Elizabeth, haar kinderen en Gerardus van der Oeter kregen de 

helft van voornoemd stuk beemd, te weten de helft in het midden, en de 

oostelijke helft van de dagmaat, zoals afgepaald. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis die Zadelleers (dg: Godd) Godefridus 

et Johannes Aleijdis et Elizabeth eius liberi cum tutore et Gerardus van 

der Oeter maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie dicte Elizabeth 

pro se et pro Heijlwigi filia dicte Elizabeth atque Rutgherus Gheenkens 

soen maritus et tutor Aleijdis sue uxoris et Henricus Coelborne maritus 

et tutor legitimus Ode sue uxoris filiarum quondam Zegheri Reijners soen 

et Margareta filia dicti quondam Zegheri cum tutore palam recognoverunt 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de pecia prati sita in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in pratis de Crumvoert inter hereditatem (dg: ...) 

Ermegardis van den Berghe ex uno et inter hereditatem illorum de 

Wargartshusen ex alio (dg: ut dicebant mediante qua divisione una 

medietas dicti pecie prati) et de una diurnata prati sita ibidem ut 

dicebant mediante qua divisione medietas dicte pecie prati scilicet illa 

medietas que sita [est] in (dg: em) medio eiusdem pecie prati atque 

medietas dicte diurnate prati scilicet illa medietas que sita est versus 

oriens prout huiusmodi medietas dicte pecie prati et dicte diurnate 

ibidem sita (dg: sunt) #est# et (dg: ...) limitata ut dicebant 

primodictis Elizabeth et eius liberis predictis et Gerardo van der Oeter 

cesserunt in partem promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 234r 09 do 26-04-1386. 

Voornoemde Rutgherus Gheenkens soen ev Aleijdis, en Henricus Coelborne ev 

Oda, dvw Zegherus Reijners soen, en Margareta dvw voornoemde Zegherus 

kregen de helft van voornoemd stuk land, te weten de helft aan weerszijden 

gelegen, en de westelijke helft van voornoemde dagmaat beemd, zoals 

afgepaald. Heijlwigis minderjarige dv eerstgenoemde Elizabeth zal, zodra ze 

meerderjarig is, met deze deling instemmen. 

 

Et mediante qua divisione medietas dicte pecie prati scilicet illa 

medietas que sita est ab utroque latere eiusdem pecie prati atque 
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medietas dicte (dg: petis) diurnate prati scilicet illa medietas que sita 

(dg: -s) est versus occidens prout ibidem sita est ac limitata ut 

dicebant dictis Rutgero Henrico et Margarete cesserunt in partem 

promittentes cum tutore ratam servare et quod ipsi dictam Heijlwigem 

filiam primodicte Elizabeth ad huc impuberem existentem quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit dicte divisioni facient consentire et perpetue 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 234r 10 do 26-04-1386. 

Johannes van Vlimen droeg over aan zijn zuster Luijtgardis (1) zijn 

vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Willelmus Coelner enerzijds en erfgoed van Johannes die Cuper 

anderzijds, (2) al zijn goederen. 

 

Johannes de Vlimen suum usufructum sibi competentem in domo et area sita 

in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Willelmo Coelner ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Cuper ex alio atque omnia et singula bona 

ad dictum Johannem de Vlimen spectantia quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat supportavit Luijtgardi sue sorori promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 234r 11 vr 27-04-1386. 

Henricus Arts soen droeg over aan Henricus zv Johannes gnd Loekenmans 4 

stukken land in Nuenen, (1+2) ter plaatse gnd Derpecker, tussen wijlen hr 

Rutgherus van Ouden ridder enerzijds en wijlen Henricus Stierken 

anderzijds, (3) ter plaatse gnd Pennicakker, tussen wijlen voornoemde hr 

Rutgherus enerzijds en Godekinus gnd Simons Suagher anderzijds, (4) tussen 

Elizabeth Arts enerzijds en Johannes die Coninc anderzijds. 

 

Henricus Arts soen (dg: totam partem et omne jus sibi) quatuor pecias 

terre sitas in parochia de Nuenen quarum (dg: una) #due# ad locum dictum 

Derpecker inter hereditatem quondam domini Rutgheri de Ouden militis ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici Stierken ex alio tercia ad locum 

dictum Pennicacker [inter] hereditatem quondam domini Rutgheri predicti 

ex uno et inter hereditatem Godekini dicti Simons Suagher ex alio et 

quarta (dg: ad locum dictum) inter Elizabeth Arts ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Coninc ex alio #cum suis attinentiis# ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico filio Johannis dicti Loekenmans 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Neijnsel et Emont datum sexta post pasca. 

 

BP 1177 f 234r 12 vr 27-04-1386. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd Scamparts soen deed afstand van voornoemde 4 

stukken land. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai dicti Scamparts soen super dictis 

quatuor peciis terre cum suis attinentiis ad opus dicti Henrici filii 

Johannis (dg: Loeken)-kenmans renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 A 01 f.234v. 

 in octavis pasce: zondag 29-04-1386. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 30-04-1386. 

 in invencione sancte crucis: donderdag 03-05-1386. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 10-05-1386. 

 

BP 1177 f 234v 01 zo 29-04-1386. 

Gerardus Canghieter en Rodolphus Scillinc baardscheerder beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 24 oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1386; 2+31+24=57 dgn) te betalen, op straffe van 1. 
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Gerardus Canghieter et Rodolphus Scillinc barbitonsor promiserunt mihi ad 

opus Thome Asinarii etc XXIIII aude scilde ad Johannis proxime 

persolvendos pena I. Testes Neijnsel et Raet datum in octavis pasce. 

 

BP 1177 f 234v 02 ma 30-04-1386. 

Johannes van der Nedert droeg al zijn goederen over aan Adam zvw Johannes 

Luwe. 

 

Solvit XII solidos. 

Johannes van der Nedert omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria 

et parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Ade filio quondam Johannis Luwe promittens ratam servare. Testes Scilder 

et Emont datum secunda post octavas pasche. 

 

BP 1177 f 234v 03 ma 30-04-1386. 

Johannes van Enghelen en zijn broer Wellinus Roveri beloofden aan Hubertus 

van Ghemert, tbv hem en Ludovicus zv voornoemde Hubertus, 39 Hollandse 

dobbel, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, en 15 Hollandse 

plakken met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Johannes de Enghelen et Wellinus Roveri eius frater promiserunt (dg: 

Theoderico) Huberto de Ghemert #ad opus sui et (dg: ad)# ad opus Ludovici 

filii eiusdem Huberti #seu alterius eorum# XXXIX Hollant dobbel scilicet 

XLII Hollant placken pro quolibet dobbel computato (dg: ad) atque XV 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Scilder et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 234v 04 ma 30-04-1386. 

Jacobus Coptiten verkocht aan Henricus Groeve een huis en erf in Den Bosch, 

achter het klooster van de Minderbroeders, tussen het Klein Begijnhof 

enerzijds en erfgoederen van hr Arnoldus van Uden priester en Beatrix van 

der Loedsdonc anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 

30 schelling oude pecunia. 

 

Jacobus Coptiten domum et aream sitam in Busco retro conventum fratrum 

contigue iuxta (dg: hereditatem) parvum beghinagium ex uno et inter (dg: 

dni) hereditates domini Arnoldi de Uden presbitri et Beatricis van der 

Loedsdonc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Groeve 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domino duci 

et hereditario censu XXX solidorum antique pecunie exinde solvendis. 

Testes Emondus et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 234v 05 ma 30-04-1386. 

Danijel Roesmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Danijel Roesmont (dg: promisit) prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 234v 06 ma 30-04-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 45 Brabantse dobbel, 54 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 10-

06-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLV Brabant dobbel scilicet (dg: 

X) LIIII Hollant placken pro quolibet dobbel ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 234v 07 ma 30-04-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 45 Brabantse dobbel, 54 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 
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01-10-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLV Brabant dobbel scilicet (dg: 

XL) LIIII Hollant placken pro quolibet dobbel ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 234v 08 ma 30-04-1386. 

Reijnerus, Godefridus en Johannes, kvw Johannes Corf, Bodo van den Stocke 

ev Luijtgardis en Godefridus van Beke ev Ermgardis, dvw voornoemde Johannes 

Corfs, verkochten aan Henricus Wilde, tbv hem, zijn kinderen Gerardus en 

Henricus en zijn neef Arnoldus Buc een b-erfcijns55 van 5 pond geld, die 

Arnoldus Wilde van Lieshout beloofd had aan Gerardus Vosken zvw Reijnerus 

gnd Steenbecker, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Theodericus Writer enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus 

Dunnecop anderzijds en uit andere goederen van voornoemde Arnoldus Wilde, 

welke cijns nu aan hen behoort. Bertoldus zvw voornoemde Johannes Corfs zal 

afstand doen. 

 

Reijnerus Godefridus Johannes fratres liberi quondam Johannis Corf et 

Bodo van den Stocke maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris 

(dg: filie dicti quondam Johannis Corf) #et# Godefridus de Beke maritus 

et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis 

Corfs hereditarium censum quinque librarum monete quem Arnoldus Wilde de 

Lieshout promisit se daturum et soluturum Gerardo Vosken filio quondam 

Reijneri dicti Steenbecker hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quodam domistadio sito in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi Dunnecop ex alio atque ex ceteris bonis antedicti Arnoldi Wilde 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Henrico Wilde 

ad opus sui et ad opus Gerardi et Henrici suorum liberorum et Arnoldi Buc 

sui cognati supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: et impe) ex parte eorum et 

(dg: quorum) dicti quondam Gerardi Vosken et quorumlibet heredum dicti 

quondam Gerardi Vosken in dicto censu existentem deponere tali condicione 

quod dictus Henricus (dg: dictum) Wilde dictum censum ad suam vitam 

integraliter possidebit post eius decessum ad dictos Gerardum et Henricum 

eius liberos et (dg: Arnoldum) #Arnoldum# Buc hereditarie et integraliter 

devolvedum promiserunt insuper super omnia quod ipsi Bertoldum filium 

dicti quondam Johannis Corfs super dicto censu et jure ad opus dictorum 

Henrici Wilde Gerardi Henrici eius liberorum et Arnoldi Buc facient 

renunciare. Testes Raet et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 234v 09 ma 30-04-1386. 

Ghibo Kesselman snijder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Petrus van der Hautart met zijn goederen. 

 

Ghibo Kesselman sartor omnes vendiciones (dg: factas) et alienaciones per 

Petrum van der Hautart cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes 

Raet et Steenwech datum secunda post octavas pasce. 

 

BP 1177 f 234v 10 do 03-05-1386. 

Udo zv Gerardus gnd Uden soen droeg over aan de secretaris, tbv Henricus 

Vake bv voornoemde Udo, een b-erfcijns van 20 oude schilden, geld van de 

keizer of van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit de heerlijkheid Tefelen en 

uit alle erfgoederen en renten van jkr Johannes heer en graaf van Megen, 

                         
55 Zie → BP 1178 f 291r 02 di 30-08-1390, Arnoldus Buc is eigenaar van de 

cijns; hij ontving 5 pond van het jaar 1389. 
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gelegen onder Tefelen, welke cijns aan hem was verkocht door voornoemde jkr 

Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Udo filius Gerardi dicti Uden soen hereditarium censum viginti aureorum 

denariorum antiquorum! monete imperatoris vel monete regis Francie seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie Martini hyemalis 

ex dominio de Tephelen atque ex omnibus et singulis hereditatibus et 

redditibus domicelli Johannis domini et comitis de Meghen sitis et 

solvendis infra parochiam de Tephelen venditum sibi a dicto domicello 

Johanne prout in litteris supportavit mihi ad opus Henrici Vake fratris 

dictis! Udonis cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes 

Scilder et Raet datum in invencione sancte crucis. Traditur litera dicto 

Gerardo. 

 

BP 1177 f 234v 11 do 03-05-1386. 

Gertrudis dvw Arnoldus gnd Bigghen verkocht aan Luijtgardis gnd Bauderics 

wv Tielmannus smid een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis, tuin, stuk land en aangelegen streep land in 

Veghel, tussen Johannes Gherijts soen enerzijds en Metta dvw Arnoldus 

Biggen anderzijds. 

 

Gertrudis filia quondam Arnoldi dicti Bigghen cum tutore hereditarie 

vendidit Luijtgardi dicte Bauderics relicte quondam Tielmanni fabri 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et orto et pecia terre (dg: sibi adiacente) et 

strepa terre sibi adiacente sitis in parochia de Vechel inter hereditatem 

Johannis Gherijts soen ex uno et inter hereditatem Mette filie dicti 

quondam Arnoldi Biggen ex alio ut dicebat promittens cum tutore super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 234v 12 do 03-05-1386. 

Ghevardus zv Arnoldus van der Heijnden verkocht aan Willelmus zv Johannes 

van Meijelsvoert een n-erfpacht van 16 lopen rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, die Willelmus zv Josephs van 

Casteren beloofd had aan voornoemde Ghevardus, met Lichtmis in Casteren te 

leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde Ghevardus gekomen 

waren na overlijden van Ghevardus van den Venne en diens vrouw Bela, 

grootouders van eerstgenoemde Ghevardus, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde 

en ter plaatse gnd Casteren. 

 

Ghevardus filius (dg: q) Arnoldi van der Heijnden hereditariam paccionem 

sedecim lopinorum siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione 

viginti lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem XX lopinorum 

siliginis Willelmus filius Josephs! de Casteren promisit se daturum et 

soluturum dicto Ghevardo hereditarie purificationis et in loco dicto 

Casteren tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus que dicto 

Ghevardo de morte quondam Ghevardi van den Venne et Bele eius uxoris avi 

et (dg: avi) avie olim primodicti Ghevardi successione sunt advolute 

quocumque locorum (dg: infra pa) in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lijemde et ad locum dictum Casteren site prout in litteris (dg: su) 

vendidit Willelmo filio Johannis de Meijelsvoert supportavit cum litteris 

et jure occacione dicte paccionis sedecim lopinorum siliginis promittens 

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

 

BP 1177 f 234v 13 do 10-05-1386. 

Johannes Meijlsvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Meijlsvoert prebuit et reportavit. Testes Scilder et Raet datum 

quinta post misericordiam. 
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BP 1177 f 234v 14 do 10-05-1386. 

(dg: Wijnricus die Visscher van). 

 

(dg: Wijnricus die Visscher de). 

 

BP 1177 f 234v 15 do 03-05-1386. 

Petrus zvw Arnoldus gnd Noude die Ridder verkocht aan Aleijdis wv Henricus 

Delijen soen een hofstad56 in Esch, tussen erfgoed van Arnoldus Buckinc 

enerzijds en erfgoed van Gerardus smid anderzijds, aan hem verkocht door 

Hubertus zvw Henricus Delijen soen van Bucstel. De gemene weg, lopend 

tussen voornoemde hofstad en voornoemd erfgoed van Arnoldus Buckijncs, zal 

gemeen blijven voor eenieder die daarin recht heeft. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi dicti Noude die Ridder domistadium quoddam 

situm in parochia de Essche inter hereditatem Arnoldi (dg: Bucke) Buckinc 

ex uno et inter hereditatem (dg: P) Gerardi fabri ex alio venditum sibi 

ab Huberto filio quondam Henrici Delijen soen de Bucstel prout in 

litteris vendidit Aleijdi (dg: filie) relicte quondam Henrici Delijen 

soen cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere hoc tamen addito quod (dg: via) via 

communis consistens et transiens inter dictum domistadium et inter dictam 

hereditatem (dg: que fuerat) Arnoldi Buckijncs perpetue ibidem communis 

unicuique persone #jus in eisdem !jus habenti# prout ibidem antequam 

transire et consistere consuevit. Testes (dg: datum supra) Scilder et 

Raet datum in die invendionis sancte crucis. 

 

BP 1177 f 234v 16 do 03-05-1386. 

Nijcholaus Raets soen van Empel beloofde aan Arnoldus Hoernken 20 gulden, 

30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, en 2 Hollandse plakken met 

Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Nijcholaus Raets (dg: s) soen de Empel promisit Arnoldo Hoernken XX 

gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato et duos 

Hollant placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 234v 17 do 03-05-1386. 

Johannes Haijken en Stephanus Raets soen van Empel beloofden aan Arnoldus 

Hoernken 22 (dg: Holl) gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Johannes Haijken (dg: promisit Arnoldo) et Stephanus Raets soen de Empel 

promiserunt Arnoldo Hoernken XXII (dg: Holl) gulden scilicet XXX Hollant 

placken pro quolibet gulden computato seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 234v 18 do 03-05-1386. 

Petrus en Elizabeth, kvw Petrus gnd die Laet van der Hoeven, droegen over 

aan Henricus Witloc hun deel in een beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Lange Donk, tussen erfgoed van de abdis van het klooster van Cameren 

enerzijds en wijlen Mechtildis Berwouts anderzijds. 

 

Petrus et Elizabeth liberi quondam Petri dicti die Laet van der Hoeven 

cum tutore totam partem et omne jus eis competentes in quodam prato sito 

in parochia de Helvoert in loco dicto Langhe Donc inter hereditatem 

abbatisse conventus de Cameren ex uno et inter hereditatem quondam 

Mechtildis Berwouts ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Henrico Witloc promittentes cum tutore warandiam et obligationem ex parte 

                         
56 Zie → BP 1181 p 423r 03 do 19-06-1399, verkoop van de hofstad. 
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eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 A 02 f.235. 

 in invencione crucis: donderdag 03-05-1386. 

 

BP 1177 f 235r 01 do 03-05-1386. 

Henricus van Nuijs verhuurde aan Gerardus Willems soen, Nijcholaus gnd des 

Leeuwen soen, Henricus Voet en Henricus Ruse de jongere 6 morgen land, ter 

plaatse gnd die Hoeven, tussen erfgoed van het klooster van de Predikheren 

in Den Bosch enerzijds en erfgoed dat was van Johannes Wert anderzijds, 

voor een periode van 4 jaar, ingaande heden, per jaar voor 24 gulden of de 

waarde met Sint-Martinus te betalen. De brief van de huurders overhandigen 

aan Gerardus Willems soen. 

 

Solverunt conductores (dg: 2 plack). 

Henricus de Nuijs sex iugera terre sita in loco dicto die Hoeven (dg: in 

lo) inter hereditatem (dg: quondam Henrici Godefridi Heerkini ex) 

conventus predicatorum #in Busco# ex uno et inter hereditatem que fuerat 

Johannis Wert ex alio ut (dg: locavit) dicebat locavit Gerardo Willems 

soen (dg: ..) Nijcholao dicto des Leeuwen soen Henrico Voet Henrico Ruse 

juniori ab eis ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum annorum pro XXIIII gulden seu valorem 

dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum quatuor annorum Martini 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alteri repromiserunt indivisi super omnia. Testes Scilder et Raet datum 

in invencione crucis. Tradetur littera conductorum Gerardo Willems soen. 

 

BP 1177 f 235r 02 do 03-05-1386. 

Ghibo zvw Ghibo Keijot deed tbv Ghibo zvw Henricus Keijot en Johannes 

Priker afstand van alle goederen en erfgoederen, die waren van wijlen zijn 

voornoemde vader Ghibo Keijot, voorzover voornoemde Ghibo zvw Henricus 

Keijot en Johannes Priker die goederen en erfgoederen bezitten. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis Keijot super omnibus bonis et hereditatibus 

que fuerant dicti quondam Ghibonis Keijot sui patris #(dg: sitis in 

parocia de Ghestel prope ?Herlaer)# prout et in quantum Ghibo (dg: 

Keijot) filius quondam Henrici Keijot et Johannes Priker huiusmodi bona 

et hereditates possident ut dicebat (dg: sup) ad opus dictorum Ghibonis 

filii quondam Henrici Keijot et Johannis Priker renunciavit promittens 

ratam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235r 03 do 03-05-1386. 

Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus verpachtte aan Henricus zv Ghibo van 

Nederichoven een hoeve, gnd ter Weien, 40 bunder groot, ter plaatse gnd 

Yecscot, voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 

10-06-1386), in het eerste jaar voor 16 Brabantse dobbel of de waarde en in 

elk van de andere jaren voor 21 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Allerheiligen. Henricus zal de 

hoeve in het zesde jaar te pachters recht, “te halven”, bezitten. Henricus 

zal elk van de 5 jaar aan Arnoldus, in Den Bosch, 2 vrachten hooi leveren, 

2 steen vlas en een zeinde. Henricus zal al het voeder en brandstoffen gnd 

boringen, die Johannes van den Velde op de hoeve heeft achtergelaten 

hebben. Henricus kan gedurende voornoemde 6 jaar turf uitgraven en de heide 

hooien. Alle beesten en varend goed behoren uitsluitend aan Henricus. 

Henricus zal de gebouwen te pachters recht onderhouden van dak en wanden. 

Henricus en zijn broer Heijmericus beloofden de voorwaarden na te komen. 

Twee brieven. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius Ghevardi (dg: bo) mansum dictum ter (dg: 

Weijd) Weijen #XL bonaria continentem# situm in loco dicto Yecscot (dg: 

cum suis attinentiis dicti mansi) dedit ad annuum pactum Henrico filius! 
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Ghibonis de Nederichoven ab eodem ad spacium (dg: tri) quinque annorum 

(dg: datam pre) a festo penthecostes proxime futuro sine medio sequentium 

scilicet primo anno dictorum quinque annorum pro XVI Brabant (dg: 

Brabant) dobbel seu valorem et quolibet aliorum quatuor annorum pro XXI 

Brabant dobbel seu valorem dandis sibi ab alio mediatim Johannis et 

mediatim omnium sanctorum et primo termino #(dg: a)# nativitatis Johannis 

(dg: pro) proxime futuro (dg: ultra annum) additis condicionibus 

sequentibus primo scilicet quod dictus Henricus dictum mansum cum suis 

attinentiis sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio 

sequente ad jus coloni (dg: po) quod exponetur te halven possidebit item 

quod dictus Henricus dabit dicto Arnoldo anno quolibet dictorum (dg: 

dictorum) quinque annorum duo plaustra feni (dg: et duo st et infra 

parochiam) et in Busco tradenda et duo steen lini et unam curialitatem 

dictam zeijnde et quod dictus Henricus habebit et obtinebit libere omnia 

pabula dicta voeder et combustibilia dicta boringen que (dg: Arnoldus) 

#Johannes# van den Velde supra dictum mansum reliquit item quod dictus 

Henricus poterit dictis sex annis durantibus effodere sespites! et metere 

mericam supra dictum mansum cum suis attinentiis quibus dictus Henricus 

indigebit dictis sex annis durantibus item quod omnes bestie et bona 

pecoralia que erunt supra dictum mansum cum suis attinentiis dictis sex 

annis durantibus (dg: extunc so) spectabunt solum ad dictum Henricum (dg: 

q) item quod dictus Henricus tenebit edificia dicta mansi in bona 

disposcione dictis sex annis durantibus de tecto et parietibus ad jus 

coloni promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter (dg: repromisit super omnia) et cum #eo# Heijmericus eius frater 

promiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 235r 04 do 03-05-1386. 

Mechtildis van Berze verhuurde aan Gerardus Claes soen en Johannes van der 

Drieborch het onderste kamp gnd des Smeeds Kamp, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Johannes van den Camp enerzijds en 

wijlen Roverus Uden soen anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

heden, voor 2 oude schilden of de waarde per morgen, met Sint-Martinus te 

betalen. 

 

Mechtildis de Berze (dg: quendam) #inferiorem# campum dictum des Smeets 

Camp situm (dg: in ter) infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Dungen inter hereditatem Johannis van den Camp ex uno et inter 

hereditatem quondam Roveri Uden soen ex alio ut dicebat locavit Gerardo 

Claes soen et Johanni van der Drieborch ab eisdem ad spacium sex annorum 

datam presentium medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

scilicet quodlibet iuger pro duobus aude scilde seu valorem dandis sibi 

ab aliis Martini promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235r 05 do 03-05-1386. 

Rodolphus van Wetten vernaderde 1/3 deel van een huis, tuin en kamp, onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Sporct, aan Robbertus zvw 

Lambertus Hutmans verkocht door Henricus van den Doren. De ander week. En 

hij droeg weer over. 

 

Rodolphus de Wetten prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

#terciam partem# domus et ortum! et (dg: here) campi sitorum infra 

libertatem #oppidi de Busco# ad locum dictum Sporct venditos Robberto 

filio quondam (dg: La) Lamberti Hutmans ab Henrico van den Doren ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235r 06 do 03-05-1386. 

Nijcholaus van Berze, Nijcholaus gnd Coel Roelen soen en Henricus Scilder 

zvw Nijcholaus Scilder de oudere maakten een erfdeling van een kamp, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Brant, tussen 
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een gemene weg enerzijds en Walterus van Hijntam en Jordanus smid 

anderzijds. De helft richting voornoemde Walterus en Jordanus kwam aan 

voornoemde Nijcholaus Coel Roelen soen. 

 

Nijcholaus de Berze et Nijcholaus dictus Coel Roelen soen et Henricus 

Scilder filius quondam Nijcholai Scilder senioris palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam fecisse de quodam (dg: s) campo sito infra 

libertatem de Busco ad locum dictum die Brant inter (dg: hereditatem Jord 

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

Walteri de Hijntam #et Jordani fabri# ex alio ut dicebant mediante qua 

divisione una medietas dicti campi que sita est versus dictam hereditatem 

dictorum Walteri et Jordani ut dicebant dicto Nijcholao Coel Roelen soen 

cessit in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 235r 07 do 03-05-1386. 

De helft van voornoemd kamp, naast voornoemde weg (dg: die Keerse Straat) 

kwam aan voornoemde Nijcholaus van Berze en Henricus. 

 

Et mediante qua divisione medietas dicti campi scilicet illa medietas que 

sita est contigue (dg: con) iuxta dictam plateam (dg: dictam die Keersche 

Straet) ut dicebant dictis Nijcholao de Berze et Henrico cessit in partem 

ut alter recognovit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235r 08 do 03-05-1386. 

Johannes Proefst van Bucstel beloofde aan hr Nijcholaus van Bucstel 

priester, tbv jkr Willelmus heer van Boxtel en hr Willelmus van Bucstel 

ridder, voornoemde jkr Willelmus en hr Willelmus schadeloos te houden van 

100 oude schilden, die voornoemde jkr Willelmus en hr Willelmus beloofd 

hadden aan hr Jordanus Brant, en van 100 gulden, die voornoemde jkr 

Willelmus en hr Willelmus beloofd hadden aan Johannes van Zeghenworp. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: Ro) Proefst de Bucstel promisit domino Nijcholao (dg: 

dicto) de (dg: Busco) Bucstel presbitro ad opus domicelli Willelmi domini 

de Bucstel et domini Willelmi de Bucstel militis quod ipse Johannes 

dictos domicellum Willelmum et dominum Willelmum a centum aude scilde 

(dg: -r) quos dicti domicellus (dg: q) Willelmus et dominus Willelmus 

promiserunt domino Jordano Brant et a centum florenis quos dicti 

domicellus Willelmus et dominus Willelmus promiserunt Johanni de 

Zeghenworp ut dicebat indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235r 09 do 03-05-1386. 

Johannes van Uden zvw Arnoldus Heijnen soen ev Elizabeth dvw Johannes gnd 

Duvelken droeg over aan Elizabeth Scalcs, tbv haar en haar kinderen, 1/5 

deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Elizabeth, in een huis, tuin en aangelegen stuk land, van wijlen 

voornoemde Johannes Duvelken, in Son, tussen Henricus van Woerden enerzijds 

en voornoemde Elizabeth Scalcs en haar kinderen anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Elizabeth Scalcs. 

 

Solvit. 

Johannes de Uden filius quondam Arnoldi Heijnen soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis (dg: 

Fra...) dicti Duvelken quintam partem sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam parentum dicte Elizabeth successione advolutam in domo et orto et 

(dg: camp) pecia terre sibi adiacente dicti quondam Johannis Duvelken 

sitis in parochia de Zonne inter (dg: communem plateam) #Henrici de 

Woerden# ex uno et inter hereditatem Elizabeth Scalcs et eius liberorum 

ex alio ut dicebat supportavit (dg: El) dicte Elizabeth Scalcs #ad opus 

sui et ad opus liberorum eiusdem Elizabeth# promittens warandiam et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicte Elizabeth Scalcs. 

 

BP 1177 f 235r 10 do 03-05-1386. 

Voornoemde Elizabeth Scalcs beloofdfe aan voornoemde Johannes van Uden 10 

oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, een helft 

te betalen met Sint-Remigius (ma 01-10-1386) en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386). 

 

Dicta Elizabeth Scalcs promisit dicto Johanni de Uden X aude scilde 

scilicet XLII Hollant placken pro quolibet aude scilt computato mediatim 

Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futuro persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235r 11 do 03-05-1386. 

Danijel van Vlierden gaf uit aan Henricus Knape een stuk beemd gnd die 

Wuest Bijvink, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen kinderen gnd 

Bruijstens Kijnder en Johannes Heijnen soen enerzijds en Johannes Goiknaep 

anderzijds, met de helft van de sloot tussen dit stuk beemd en het erfgoed 

gnd Marselaar; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot grondcijns en thans 

voor een n-erfcijns57 van 5 oude schilden of de waarde, een helft te betalen 

met Pinksteren en de andere helft met Sint-Andreas. 

 

Danijel de Vlierden peciam prati #dictam die Wuest Bijvinc# sitam in 

parochia de Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem liberorum 

dictorum Bruijstens Kijnder et Johannis Heijnen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Goid) Goiknaep ex alio cum medietate fossati 

consistentis inter dictam peciam prati et inter hereditatem dictam 

Marselaer ut dicebat (dg: vendidit Henrico Knaep promittens warandiam et 

obligationem deponere) dedit ad hereditarium censum Henrico Knape ab 

eodem hereditarie possidendam pro duobus aude grossis domino fundi exinde 

solvendis (dg: et pro) dandis etc atque pro hereditario censu quinque 

aude scilde seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

penthecostes et mediatim Andree ex premissis promittens warandiam et 

aliam deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 A 03 f.235v. 

 in invencione sancte crucis: donderdag 03-05-1386. 

 

BP 1177 f 235v 01 do 03-05-1386. 

Henricus Buekentop droeg over aan Johannes zvw Theodericus gnd Plage een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Pasen 

te betalen, gaande uit een huis en erf van Johannes gnd Han Meus, in Den 

Bosch, op de hoek van de straat naar de Korenbrug, tegenover erfgoed van 

Leijta gnd met der Zoch, welke cijns aan hem was verkocht door de broers 

Arnoldus en Gerardus, kvw Henricus Ruver. 

 

Henricus Buekentop hereditarium censum viginti solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie in ipso censu pro sedecim denariis computato 

vel alterius pagamenti eiusdem !pagamenti etc solvendum hereditarie in 

festo pasce ex domo et area Johannis dicti Han Meus sita in Busco supra 

conum vici per quem itur versis pontem bladi in (dg: p) opposito 

hereditatis Leijte dicte met der Zoch venditum sibi ab Arnoldo et Gerardo 

fratribus liberis quondam Henrici Ruver prout in litteris supportavit 

Johanni filio quondam Theoderici dicti Plage cum litteris #et aliis# et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scilder et Raet datum in invencione sancte crucis. 

 

                         
57 Zie → BP 1182 p 090v 06 za 15-05-1400, verkoop van de erfcijns. 
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BP 1177 f 235v 02 do 03-05-1386. 

Henricus Buekentop droeg over aan Johannes zvw Theodericus Plage een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Lieshout, tussen Johannes gnd 

Alfarden soen enerzijds en wijlen Amisius gnd Mijs Scoenmakers anderzijds, 

welke pacht aan hem was verkocht door Johannes gnd Busschart zvw 

Heijnmannus gnd Smedekens soen, wonend in Berlicum. 

 

Henricus Buekentop hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto et agro 

ipsis adiacente sitis in parochia de Lijeshout inter hereditatem Johannis 

dicti Alfarden soen ex uno et inter hereditatem quondam Amisii dicti Mijs 

Scoenmakers ex alio venditam sibi a Johanne dicto Busschart filio quondam 

Heijnmanni dicti (dg: Sne) Smedekens soen commorante in Berlikem prout in 

litteris supportavit Johanni filio quondam Theoderici Plage cum litteris 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 03 do 03-05-1386. 

Danijel van Vlierden gaf uit aan Johannes gnd Bruijsten een stuk beemd gnd 

die Bodinks Beemd, in Oirschot in de herdgang van Aarle, rondom tussen de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot grondcijns en thans voor 

een n-erfcijns58 van 3 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Pinksteren en de andere helft met Sint-Andreas. 

 

Danijel de Vlierden peciam prati dictam die Bodincs Beemt sitam in 

parochia de Oerscot in pastoria de Arle inter (dg: hereditatem) 

communitatem circumquaque adiacentem ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni dicto Bruijsten ab eodem hereditarie possidendam pro 

duobus grossis antiquis domino fundi annuatim exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu (dg: d) trium aude scilde seu valorem dando 

sibi ab alio mediatim penthecostes et mediatim Andree ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Trude et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 04 do 03-05-1386. 

Danijel van Vlierden gaf uit aan Lambertus van den Haghelaer een stuk beemd 

in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Johannes Stadeacker enerzijds 

en Gerardus Balijart anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot 

grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, 

een helft te betalen met Pinksteren en de andere helft met Sint-Andreas. 

 

Danijel de Vlierden peciam prati (dg: et epciam prati) sitam in parochia 

de Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem Johannis Stadeacker ex 

uno et inter (dg: hereditatem co Gerardi communitatem) Gerardi Balijart 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Lamberto van den 

Haghelaer ab eodem hereditarie possidendam pro uno et dimidio grossis 

antiquis domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario 

censu (dg: pro) duorum aude scilde seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim penthecostes et mediatim Andree promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 05 do 03-05-1386. 

Voornoemde Danijel van Vlierden gaf uit aan Godefridus zv Godefridus Kemps 

een stuk land in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen de beemd van 

Lambertus van den Haghelaer enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 1½ oude groot grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 2 

                         
58 Zie → BP 1179 p 671r 05 ±do 17-04-1393, overdracht vruchtgebruik in de 

cijns. 
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oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren en de 

andere helft met Sint-Andreas. 

 

Dictus Danijel peciam terre sitam in parochia de Oerscot in pastoria de 

Arle inter (dg: hereditatem) #pratum# Lamberti van den Haghelaer ex uno 

et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Godefrido filio Godefridi Kemps (dg: fi) ab eodem hereditarie possidendam 

pro uno et dimidio grossis antiquis domino fundi exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditario censu duorum aude scilde seu valorem dando sibi 

ab alio hereditarie mediatim penthecostes et mediatim Andree ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 06 do 03-05-1386. 

Voornoemde Lambertus en Godefridus beloofden aan voornoemde Danijel 54 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1387) te 

betalen. 

 

Dicti Lambertus et Godefridus promiserunt dicto Danijeli LIIII aude 

scilde seu valorem (dg: ad) a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 07 do 03-05-1386. 

Destijds had Johannes zvw Johannes van den Wijtfenne verkocht aan Johannes 

zvw Johannes gnd Stamelarts soen van Zonne een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Son, met Lichtmis in Son op de onderpanden te leveren, gaande uit 

een akker van eerstgenoemde Johannes, gnd die Breemt, in Son, tussen 

Henricus Voeghels soen enerzijds en kvw Willelmus van Gheswinckel 

anderzijds. Eerstgenoemde Johannes beloofde voornoemde pacht van ½ mud 

rogge, vanaf nu in Den Bosch, voor zijn kosten, te leveren aan voornoemde 

Johannes zvw Johannes Stamelarts soen. 

 

Solvit. 

(dg: Johanne) Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam 

Johannis (dg: Jo) van den Wijtfenne hereditarie vendidisset Johanni filio 

quondam Johannis dicti Stamelarts soen de Zonne hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Zonne tradendam supra hereditates 

infrascriptas ex quodam agro terre (dg: .. prius) primodicti Johannis 

dicto communiter die (dg: Be) Breemt sito in parochia de Zonne inter 

hereditatem Henrici Voeghels soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi de (dg: Gheswin) Gheswinckel ex alio prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis in (dg: Bu) infrascriptis primodictus 

Johannes promisit super omnia quod ipse dictam paccionem dimidii modii 

siliginis nunc deinceps singulis annis et perpetue termino solucionis 

predicto tradet et deliberabit dicto Johanni #filio quondam Johannis# 

Stamelarts soen in Busco sub laboribus et expensis primodicti Johannis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 08 do 03-05-1386. 

Johannes zvw Johannes van den Wijtfenne beloofde aan Johannes zvw Johannes 

Stamelarts soen van Zonne een n-erfpacht van 1 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde akker, gnd die 

Breemt. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis van den Wijtfenne promisit se daturum et 

soluturum Johanni filio quondam Johannis Stamelarts soen de Zonne 

hereditariam paccionem unius lopini siliginis mensure de Busco (dg: 

solve) hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dicto 

(?verbeterd uit: dictis) (dg: dicto) agro terre die Breemt vocato 
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promisit super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 09 do 03-05-1386. 

Johannes van den Zanden ev Jutta en Henricus Jans soen van Wargartshusen ev 

Metta, dvw Erenbertus zvw Johannes van Haren van Eijkendonc, Johannes zvw 

Jacobus van Berze ev Aleijdis dvw Arnoldus gnd Erenbrechts soen, Johannes 

zvw Johannes zvw voornoemde Erenbertus, Erenbertus zvw Ludovicus zvw 

voornoemde Erenbertus en Aleijdis van Lijer verkochten aan Johannes gnd 

Helvoert 2 vrachten grijze turf, van de omvang waarmee de ene goede man aan 

de andere goede man kan leveren, erfelijk in Den Bosch te leveren tussen 

Pinksteren en Sint-Bartholomeus-Apostel, gaande uit een erfgoed in 

Helvoirt, naast kvw Johannes van der Bruggen, te weten uit een huis, tuin 

en ½ mudzaad aangelegen roggeland, welke 2 vrachten voornoemde wijlen 

Erenbertus gekocht had van Johannes gnd Spilmaker van Helvoirt. 

 

Johannes van den Zanden maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris et 

Henricus Jans soen de Wargartshusen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris filia! quondam Erenberti filii quondam 

Johannis de Haren de Eijkendonc Johannes filius quondam Jacobi de Berze 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Arnoldi 

dicti Erenbrechts soen Johannes (dg: ...) filius quondam Johannis filii 

dicti quondam Erenberti Erenbertus filius quondam Ludovici filii dicti 

quondam Erenberti #Aleijdis de Lijer cum tutore# duo plaustrata griseorum 

(dg: tr) turbonum torf (dg: the) teuthonice dictorum tantam magnitudinem 

habitura qua unus bonus homo alteri bono homini bene poterit pagare 

solvenda hereditarie infra festum penthecostes et festum beati 

Bartholomei apostoli et in Busco tradenda de hereditate sita in Helvoert 

iuxta hereditatem puerorum quondam Johannis van der Bruggen videlicet de 

domo orto et de dimidia modiata terre seminis! siliginis adiacente que 

duo plaustrata (dg: tru) turbonum dictus quondam Erenbertus erga Johannem 

dictum Spilmaker de (dg: Helmont) Helvoert #emendo acquisiverat# prout in 

litteris hereditarie (dg: sup) vendiderunt Johanni dicto Helvoert 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes #cum tutore# ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui (dg: deponere) et 

dicti quondam Erenberti et quorumlibet heredum dicti quondam Erenberti 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 10 do 03-05-1386. 

Johannes zvw Johannes zvw Erenbertus van der Scoervoert en Johannes zvw 

Jacobus van Berze ev Aleijdis dvw Arnoldus zvw voornoemde Erenbertus 

droegen over aan Willelmus zv Willelmus Moelner van Vucht 2/7 deel in 40 

schelling geld b-erfcijns, die Ghibo gnd van Haren beloofd had aan zijn 

voornoemde broer Erenbertus, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

geheel het erfgoed, dat voornoemde Erenbertus verworven had van voornoemde 

Ghibo, nu echter aan voornoemde Ghibo in cijns teruggegeven door voornoemde 

Erenbertus voor voornoemde 40 schelling, en voor 20 schelling erfcijns aan 

andere lieden, eerder hieruit te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Erenberti van der 

Scoervoert et Johannes filius quondam Jacobi de Berze maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Arnoldi filii 

dicti quondam Erenberti duas septimas partes ad se spectantes in (dg: 

here) quadraginta solidis hereditarii census monete quos Ghibo dictus de 

Haren promisit se daturum et soluturum dicto Erenberto suo fratri 

hereditarie Martini de tota hereditate quam prefatus Erenbertus erga 

antecidum Ghibonem dudum acquisiverat ubicumque situata nunc vero reddita 

ipsi Ghiboni a prefato Erenberto ad censum pro predictis XL solidis dicto 

Erenberto #exinde solvendis# atque pro viginti solidis hereditarii census 

(dg: ali) aliis hominibus prius inde solvendis prout in litteris 

hereditarie (dg: ven) supportaverunt Willelmo filio (dg: quond) Willelmi 

Moelner de Vucht cum litteris et jure occacione dictarum duarum 
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septimarum partium promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 235v 11 do 03-05-1386. 

Godefridus gnd Dunnecop zvw Henricus van Laerscot droeg over aan Henricus 

Wilde, tbv hem, zijn kinderen Gerardus en Henricus en zijn neef Arnoldus 

Buc, de helft in een b-erfpacht van 3 mud 1 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen, die voornoemde 

Godefridus en zijn zuster Margareta onder de dingbank van Liemde hebben 

liggen, welke erfgoederen voornoemde Godefridus en Margareta uitgegeven 

hadden aan Theodericus gnd Roetart, voor de onraad en voor voornoemde 

pacht. 

 

Godefridus dictus Dunnecop filius quondam Henrici de Laerscot medietatem 

ad se spectantem in hereditaria paccione trium modiorum (dg: et dimidii) 

et unius sextarii siliginis mensure de Busco (dg: et que pac) solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas dictus Godefridus et Margareta eius soror infra 

jurisdictionem de Lijemde habent situatas quas hereditates predictas 

dicti Godefridus et Margareta dederant ad pactum Theoderico dicto 

[R]oetart scilicet pro oneribus dictis onraet exinde solvendis atque pro 

predicta paccione prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# Henrico Wilde ad opus sui et ad opus Gerardi et Henrici 

suorum liberorum et Arnoldi Buc sui cognati cum litteris et jure 

#occacione medietatis# promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere tali condicione quod dictus Henricus Wilde dictam medietatem 

ad suam vitam integraliter possidebit post eius decessum ad dictos 

Gerardum et Henricum eius liberos et Arnoldum Buc devolvendam. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf8 A 04 f.236. 

 in festo invencionis sancte crucis: donderdag 03-05-1386. 

 Sexta post quasimodo: vrijdag 04-05-1386. 

 

BP 1177 f 236r 01 do 03-05-1386. 

Willelmus Koc van Meghen, Gerardus die Moelner en Johannes Dircs soen van 

der Masen beloofden aan Otto Bruijstens 5 mud 2 zester tarwe, Bossche maat, 

en 5 mud 2 zester raapzaad, Bossche maat, tussen nu en Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386) te leveren. 

 

Willelmus Koc de Meghen #Gerardus die Moelner# et Johannes Dircs soen van 

der Masen promiserunt Ottoni Bruijstens quinque modios et duo sextaria 

(dg: s ..) tritici mensure de Busco et quinque modios et duo sextaria 

seminis raparum dicte mensure (dg: ad) infra hinc et Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes Trude et Raet datum in festo invencionis 

sancte crucis. 

 

BP 1177 f 236r 02 vr 04-05-1386. 

Nijcholaus van Baerle verkocht aan Gerardus van Gheffen, tbv zijn vrouw 

Aleijdis dv Henricus zv Johannes Rijcarts soen, een lijfrente van 6 gulden, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit goederen van verkoper in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Nijcholaus de Baerle legitime vendidit Gerardo de Gheffen ad opus 

Aleijdis sue uxoris filie (dg: quondam) Henrici filii Johannis Rijc[ar]ts 

soen vitalem pensionem sex florenorum dictorum gulden seu valorem 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non ultra nativitatis 

Domini ex bonis dicti venditoris sitis (dg: in Berk) in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Berkel et ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et (dg: 
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obligationem) aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo et sufficientem facere et cum dicta Aleijdis (dg: ....) 

mortua fuerit etc. Testes Neijnsel et Scilder datum sexta post quasimodo. 

 

BP 1177 f 236r 03 vr 04-05-1386. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rover van Broechoven investiet van Erp verkocht 

aan Godefridus die Cuper schoenmaker een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd 

in Maseakker, tussen Arnoldus Peters soen enerzijds en voornoemde 

Godefridus Cuper anderzijds, belast met 2 penning cijns. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Rodolphi Rover de Broechoven 

investiti olim de Erpe peciam terre sitam in parochia de Erpe in loco 

dicto in Maseacker inter hereditatem Arnoldi Peters soen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi die Cuper sutoris ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Godefrido Cuper promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus denariis census exinde solvendis. Testes Emont 

et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 04 vr 04-05-1386. 

Franco Nollekens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco Nollekens prebuit et reportavit. Testes supra. 

 

BP 1177 f 236r 05 vr 04-05-1386. 

Voornoemde Johannes nzvw hr Rodolphus Rover van Broechoven investiet van 

Erp verkocht aan Leonius zv Aleijdis van der Bolst een stuk land in Erp, 

ter plaatse gnd die Huls, tussen Henricus Snavel enerzijds en erfgoed gnd 

die Geer, behorend aan hr Adam van Berchen ridder, anderzijds. 

 

Dictus Johannes venditor peciam terre sitam in parochia de Erpe in loco 

dicto die Huls inter hereditatem Henrici Snavel ex uno et inter 

hereditatem dictam die Gheer spectantem ad dominum Adam de Berchen 

militem ex alio ut dicebat vendidit Leonio (dg: -s) filio Aleijdis van 

der Bolst promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 236r 06 vr 04-05-1386. 

Emondus Godens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus Godens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 07 vr 04-05-1386. 

Godefridus van Rode zvw Johannes gnd Gorter van Rode verkocht aan Walterus 

van den Laer een stuk beemd, in Helvoirt, naast de dijk aldaar, tussen 

wijlen Henricus van de Dijk enerzijds en Walterus zv Jutta anderzijds, 

belast met ¼ oude groot aan de hertog. 

 

Godefridus de Rode filius quondam Johannis dicti Gorter de Rode peciam 

prati sitam in parochia de Helvoert iuxta aggerem ibidem inter 

hereditatem #quondam# Henrici de Aggere ex uno et inter hereditatem 

Walteri filii Jutte ex alio latere ut dicebat hereditarie vendidit 

Waltero van den Laer promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta (dg: censu) quarta parte unius grossi antiqui domino nostro duci 

exinde solvenda. Testes Neijnsel et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 08 vr 04-05-1386. 

Henricus Groeve vleeshouwer gaf uit aan Johannes van Keeldonc zvw 

Gheerlacus van Keeldonc een kamp in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hezelaar, tussen Walterus Koc enerzijds en een gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 3 schelling (dg: gemeen paijm) grondcijns, en 

thans voor (2) een n-erfpacht van 14 zester rogge, Bossche maat, en 2 
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kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Groeve carnifex quendam campum situm in parochia de Ghestel 

prope Herlaer ad locum dictum Hezelaer inter hereditatem (dg: 

Weijndelmoedis van den Brekelen) #Walteri Koc# ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni de 

Keeldonc filio quondam Gheerlaci de Keeldonc ab eodem hereditarie 

possidendum pro tribus solidis (dg: p communis pa) domino fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XIIII sextariorum 

siliginis mensure de Busco et duorum caponum danda et solvenda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et (dg: alter re) aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 09 vr 04-05-1386. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 6 Brabantse dobbel 

(dg: of de waarde), 55 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico sex Brabant dobbel (dg: seu 

valorem ad) scilicet LV Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 10 vr 04-05-1386. 

Johannes gnd Screijnmaker droeg over aan zijn broer Wijnkinus Screijnmaker 

en Engbertus Screijnmaker een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Johannes van 

Wijflit van Breda ev Hildegondis dvw Walterus Vos van Eijndoven. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Johannes dictus Screijnmaker hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam venditam sibi a Johanne de Wijflit de Breda marito et 

tutore legitimo Hildegondis sue uxoris filie quondam Walteri Vos de 

Eijndoven prout in litteris supportavit Wijnkino Screijnmaker suo fratri 

et Engberto Screijnmaker cum litteris et jure (dg: #et arre# promittens 

ratam servare et ob) et arrestadiis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 11 vr 04-05-1386. 

Johannes Screijnmaker droeg over aan zijn voornoemde broer Wijnkinus 

Screijnmaker en voornoemde Engbertus Screijnmaker een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door 

Johannes van Wijflit van Breda ev Hildegardis dvw Walterus Vos van 

Eijndoven. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes Screijnmaker hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi a 

Johanne de Wijflit de Breda marito et tutore legitimo Hildegardis sue 

uxoris filie quondam Walteri Vos de Eijndoven prout in litteris 

supportavit dictis Wijnrico et Engberto cum litteris et jure et 

arrestadiis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 12 vr 04-05-1386. 

Johannes zvw Henricus schrijnmaker droeg over aan zijn broer Wijnricus de 

helft in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, die voornoemde Johannes, tbv hem en zijn voornoemde broer 

Wijnricus, gekocht had van Johannes gnd van Muijstermoelen van Beerze. 
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Johannes filius quondam Henrici (dg: Screijn) screijnipari medietatem ad 

se spectantem in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis quam paccionem dictus 

Johannes ad opus sui et ad opus Wijnrici sui fratris erga Johannem dictum 

van (dg: Muijster.) Muijstermoelen de Beerze emendo acquisiverat prout in 

litteris supportavit dicto Wijnrico suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 13 vr 04-05-1386. 

Johannes Screijnmaker zv Henricus gnd Screijnmaker droeg over aan zijn 

broer Wijnricus een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, aan hem verkocht door Godefridus van der Heze van 

Eersel. 

 

Johannes Screijnmaker filius Henrici dicti Screijnmaker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree venditam sibi a Godefrido van der Heze de Eersel prout in litteris 

supportavit Wijnrico suo fratri cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 236r 14 vr 04-05-1386. 

Wijnricus zvw Henricus schreinmaker droeg over aan zijn broer Johannes een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem 

verkocht door Johannes van den Bredeacker zvw Herbertus van den Bredeacker 

van Essche. 

 

Wijnricus filius quondam Henrici scrijnipari hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam sibi a Johanne van den Bredeacker filio quondam 

Herberti van den Bredeacker de Essche prout in litteris supportavit 

Johanni suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum heredum quorumcumque 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 15 vr 04-05-1386. 

Destijds hadden Godefridus Vos en Johannes van Wijfliet beloofd59 aan 

Johannes Screijnmaker aan hem belofte te doen van 67 Brabantse dobbel en 3 

mud rogge eens, of dat zij anders voornoemd geld en rogge verschuldigd 

zullen zijn aan voornoemde Johannes Screijnmaker op de termijn in de 

navolgende brief vermeld. Voornoemde Johannes Screijnmaker verklaarde thans 

dat voornoemde Godefridus Vos aan hem betaald heeft 28 oude schilden in 

afkorting van voornoemd geld en rogge. En voornoemde Johannes Screijnmaker 

droeg de rest van dat geld en rogge over aan zijn broer Wijnricus 

Screijnmaker en Engbertus Screijnmaker, met de brief daarvan. 

 

Notum sit universis quod cum Godefridus Vos et Johannes de Wijfliet 

promisissent Johanni Screijnmaker quod ipsi Godefridus et Johannes 

primodicti facient (?dg: sib) dicto Johanni Screijnmaker bonam (dg: ..ti) 

promissionem de sexaginta septem Brabant dobbel (dg: et q..) et de tribus 

modiis siliginis semel dandis alioque quod ipsi Godefridus et Johannes de 

Wijflit primodicti #dictas pecuniam et siliginem prefato Johanni 

Screijnmaker# tenebuntur et dabunt et exsolvent (dg: prout in litteris) 

ad certum terminum solucionis in litteris (dg: subs) infrascriptis 

expressum prout in litteris constitutus igitur dictus Johannes 

Screijnmaker palam recognovit sibi dictum Godefridum Vos persolvisse 

XXVIII aude scilde in abbreviationem supradicte pecunie et siliginis et 

dictus Johannes Screijnmaker totum residuum dictarum pecuniarum et 

siliginis supportavit Wijnrico Screijnmaker suo fratri et Engberto 

                         
59 Dit is vergelijkbaar met BP 1176 f 177v 14 za 06-04-1381. 
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Screijnmaker cum litteris et jure occacione dicti (dg: re) totius 

residui. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 236r 16 za 05-05-1386. 

Theodericus Scoerman de jongere zv Theodericus gnd Scoerman de oudere van 

Eijndoven verkocht aan Johannes die Ridder van Gameren een n-erfpacht van 5 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin in Eindhoven, bij de Markt aldaar, tussen Jutta des Ridders 

enerzijds en voornoemde Theodericus Scoerman de oudere anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) een tuin in Woensel, tussen 

kinderen van Melcrode enerzijds {f.236v} en kvw Godefridus verwer 

anderzijds. De brief overhandigen aan broeder Jorijs. 

 

Theodericus Scoerman junior filius Theoderici dicti Scoerman senioris de 

Eijndoven hereditarie vendidit Johanni die Ridder de Gameren hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: ex) purificationis ex domo et orto sitis in (dg: U) 

Eijndoven apud forum ibidem inter hereditatem Jutte des Ridders ex uno et 

inter hereditatem (dg: The) dicti #Theoderici# Scoerman senioris ex alio 

atque ex orto sito in parochia de Woensel inter hereditatem liberorum de 

Melcrode ex uno 

 

1177 mf8 A 05 f.236v. 

 Sabbato post quasimodo: zaterdag 05-05-1386. 

 Secunda post misericordia Domini: maandag 07-05-1386. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 08-05-1386. 

 Quarta post misericordia: woensdag 09-05-1386. 

 Quinta post misericordia: donderdag 10-05-1386. 

 

BP 1177 f 236v 01 za 05-05-1386. 

et inter hereditatem liberorum quondam (dg: Godef) #Godefridi# tinctoris 

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

(dg: d) obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii 

siliginis ex dictis domo et orto de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Emont datum sabbato post quasimodo. Traditur 

(dg: sibi vel) fratri Jorijs. 

 

BP 1177 f 236v 02 za 05-05-1386. 

Johannes van Rietvoert gaf uit aan Arnoldus die Koeter (1) een huis, tuin 

en 1 lopen aangelegen roggeland, in Erp, beiderzijds tussen Gerardus gnd 

Tuernouts, (2) een stuk in Beek bij Aarle, tussen Johannes Claes soen 

enerzijds en Arnoldus Snoec anderzijds, (3) een stuk land in Beek bij 

Aarle, tussen Willelmus Coptiten enerzijds en voornoemde Gerardus Tuernouts 

anderzijds, (4) een stuk land in Beek bij Aarle, tussen Adam Luwe enerzijds 

en kvw Johannes van Buerdonc anderzijds, (5) een stuk land in Beek bij 

Aarle, tussen voornoemde Adam Luwe enerzijds en voornoemde Gerardus 

Tuernouts anderzijds, (6) 1 bunder beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd aan die Everbeest, tussen wijlen Lucas van Erpe enerzijds en Adam Luwe 

anderzijds, (7) 1 bunder beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Beke, 

tussen voornoemde Gerardus Tuernout enerzijds en Johannes van der Zantvoert 

anderzijds, (8) een beemd gnd dat Zandbeemdeke, in Beek bij Aarle, 

beiderzijds tussen Adam Luwe; de uitgifte geschiedde voor (a) 1½ groot aan 

de hertog, (b) 9 pond geld b-erfcijns, (c) een b-erfcijns van 10 schelling 

gemeen paijment, (d) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Erp, en thans 

voor (e) een n-erfpacht60 van 3 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in 

voornoemd huis te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Arnoldus Koeter tot onderpand (9) een akker gnd die Groet Elst, in Beek bij 

Aarle, beiderzijds tussen Gerardus Weggheman. 

 

                         
60 Zie → BP 1178 f 222v 09 do 01-04-1389, overdracht van de erfpacht. 
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Johannes (dg: van) de (dg: Rietf) Rietvoert (dg: s) domum et ortum #et 

unam lopinatam terre siliginee adiacentem# sitos in parochia de Erpe 

inter hereditatem Gerardi dicti Tuernouts ex utroque latere coadiacentem 

item (dg: XIIII lopinatas terre siliginee) #peciam# sitam in parochia de 

(dg: prope) Beke prope Arle inter hereditatem Johannis Claes soen ex uno 

et inter Arnoldi Snoec ex alio item peciam terre sitam in parochia de 

Beke (dg: p) predicta inter hereditatem Willelmi Coptiten ex uno et inter 

hereditatem dicti Gerardi Tuernouts ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia de Beke inter hereditatem Ade Luwe ex uno et inter 

hereditatem liberorum Johannis quondam de Buerdonc ex alio item peciam 

terre sitam in #dicta# parochia de Beke inter hereditatem dicti Ade Luwe 

ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi Tuernouts ex alio item (dg: 

peciam prati) unum bonarium prati situm in predicta parochia de Beke ad 

locum dictum aen die Everbeest inter hereditatem quondam Luce de Erpe ex 

uno et inter hereditatem Ade Luwe ex alio item unum bonarium prati situm 

in dicta parochia de Beke in loco dicto Beke inter hereditatem dicti 

Gerardi Tuernout ex uno et inter hereditatem Johannis van der Zantvoert 

item pratum dictum (dg: dicta) dat Zantbeemdeken situm in dicta parochia 

de Beke inter hereditatem Ade Luwe ex utroque latere coadiacentem (dg: 

item unam lopinatam terre) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Arnoldo die Koeter ab eodem hereditarie possidendos pro uno et dimidio 

grossis antiquis domino duci et pro novem libris monete hereditarii 

census et pro hereditario censu (dg: -s exinde) decem solidorum communis 

pagamenti et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Erpe annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Erpe danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in dicta domo tradenda ex premissis 

promittens (dg: warandiam pro premissis et aliam) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Arnoldus Koeter agrum dictum die Groet Elst 

situm in dicta parochia de Beke inter hereditatem Gerardi Weggheman ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 236v 03 za 05-05-1386. 

Wautelet van Weser droeg over aan Mathijas gnd die Laet 4 maasboten, in de 

haven van Den Bosch. 

 

Solvit. 

Wautelet de (dg: Weghese) Weser quatuor naves Mose ad se spectantes 

consistentes in portu de Busco ut dicebat supportavit Mathije dicto die 

Laet promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 236v 04 za 05-05-1386. 

Enghelberna de Cassellaer wv Willelmus van Cassellaer droeg over aan 

Godefridus nzvw hr Enghelbertus gnd Lepper priester en aan diens vrouw 

Katherina dv voornoemde Enghelberna het vruchtgebruik in alle goederen 

waarin voornoemde Willelmus was overleden, waar ook onder Hilvarenbeek 

gelegen. 

 

Enghelberna de Cassellaer #relicta quondam Willelmi de Cassellaer# cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis in quibus dictus 

Willelmus decessit decessit (dg: in q) quocumque locorum infra parochiam 

de Hildwarenbeke sitis ut dicebat supportavit (dg: Katherine sue filie 

et) Godefrido filio naturali quondam domini Enghelberti dicti Lepper 

presbitri (dg: marito legitimo K) et Katherine eius (dg: f) uxori filie 

dicte Enghelberne promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 236v 05 ma 07-05-1386. 

Margareta wv Petrus van Hijnen droeg over aan haar broer Johannes van 
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Hijnen alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

zuster Elisabeth Snel. 

 

Margareta relicta quondam Petri de Hijnen cum tutore omnia bona sibi de 

morte quondam Elisabeth Snel sue (dg: uxoris relicte #uxoris# quondam 

dudum) #sororis# successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Hijnen suo fratri 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Lonijs et (dg: Raet) Neijnsel 

datum secunda post misericordia Domini. 

 

BP 1177 f 236v 06 di 08-05-1386. 

Johannes Berwout verkocht aan Aleidis wv Adam gnd van Gestel een n-erfcijns 

van 9 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386), gaande 

uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes Brenthen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Albertus Vleeshouwer anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Johannes Berwout hereditarie vendidit Aleidi relicte quondam Ade dicti de 

Gestel hereditarium censum novem librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim (dg: D) Johannis et mediatim Domini et pro primo in nativitatis 

Domini proxime futuro ex domo [et] area dicti venditoris sita in Busco in 

vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis Brenthen ex uno et 

hereditatem quondam Alberti carnificis ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Raet et 

Steenwech datum 3a post misericordia. 

 

BP 1177 f 236v 07 wo 09-05-1386. 

Willelmus zv Cristianus verkocht aan Nicholaus Wijchmans soen mesmaker een 

n-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

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

Theodericus Wijchmans soen enerzijds en erfgoed van Willelmus Gherijts soen 

anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat tot aan een straat die daar 

loopt voor het huis van Postel, reeds belast met de hertogencijns en 7 pond 

4 schelling geld. 

 

Willelmus filius Cristiani hereditarie vendidit Nicholao Wijchmans soen 

cultellifici hereditarium censum X solidorum monete solvendum hereditarie 

in nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Theoderici Wijchmans soen ex uno et hereditatem 

Willelmi Gherijts soen ex alio tendentibus a vico Vuchtensi ad vicum 

tendentem ante domum de Postula promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis et VII 

libris et IIII solidis monete prius inde solvendis promisit sufficientem 

facere. Testes Raet et Steenwech datum quarta post miam. 

 

BP 1177 f 236v 08 wo 09-05-1386. 

Nijcholaus die Gruijter beloofde aan Johannes Gorter de jongere en Johannes 

Meelman 10 gulden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Nijcholaus die Gruijter promisit Johanni Gorter juniori et Johanni 

Meelman (dg: X) X florenos dictos gulden ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder datum quarta post miam. 

 

BP 1177 f 236v 09 wo 09-05-1386. 

Agnes Dachverlies beloofde aan Johannes van Orten 24 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1386) te betalen. 
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Agnes (dg: Dachverlies) Dachverlies promisit Johanni de (dg: G) Orten 

(dg: XXI) #XXIIII# licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilde (dg: ?U) computato ad nativitatis (dg: ..) Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 236v 10 do 10-05-1386. 

Walterus van Os zvw Walterus van Os beloofde aan Henricus Goes 228 gulden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386) te betalen. 

 

Walterus de (dg: Oerle) Os filius quondam Walteri de Os promisit Henrico 

Goes ducentos et XXVIII gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum quinta post miam. 

 

BP 1177 f 236v 11 do 10-05-1386. 

Gerardus gnd van der Amer droeg over aan zijn zoon Godefridus een deel van 

een akker gnd die Streep, in Erp, tussen Willelmus Scoeman enerzijds en de 

gemeint anderzijds, welk deel met een einde reikt aan Margareta Willems en 

haar kinderen en met het andere eind aan de rest van de akker, behorend aan 

voornoemde Gerardus, zoals afgepaald, dit deel belast met 2 penning cijns. 

Niet geschreven, omdat hij niet wilde betalen. 

 

Non scribatur quia noluit solvere. 

Gerardus dictus van der Amer peciam cuiusdam agri dicti die Strepe siti 

in parochia de Erpe inter hereditatem Willelmi Scoeman ex uno et inter 

communitatem (dg: de) ex alio (dg: ten) et que pecia tendit cum uno fne 

ad hereditatem Margarete Willems et eius liberorum (dg: ex uno et inter 

hereditatem) #et cum reliquo fine ad# residuum dicti agri (dg: 

spectantem) spectans ad dictum Gerardum (dg: .) prout dicta (dg: 

particula) #pecia# ibidem est sita limitata ut dicebat supportavit 

Godefrido suo filio promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus denariis census ex dicta pecia de jure solvendis. Testes 

(dg: Scilder) Scilder et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 236v 12 do 10-05-1386. 

Godefridus zv Gerardus van der Amer verklaarde dat zijn voornoemde vader 

Gerardus aan hem geschonken heeft, in plaats van erfgoed, 20 gulden. 

Voornoemde Godefridus beloofde deze 20 gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde in te brengen bij de deling van de goederen, die voornoemde 

Gerardus zal nalaten. 

 

Godefridus filius Gerardi van der Amer palam recognovit se recepisse a 

dicto Gerardo suo patre nomine dotis tamquam hereditatis et loco 

hereditatis XX gulden et promisit dictus Godefridus super omnia dicto 

Gerardo suo patri ad opus aliorum heredum dicti Gerardi quod si dictus 

Godefridus ad divisionem faciendam de bonis que dictus Gerardus in sua 

morte post se relinquet venire voluerit et ea condividere quod extunc 

idem Godefridus ad (dg: here) huiusmodi divisionem importabit XX gulden 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicte {niets ingevuld}. 

 

1177 mf8 A 06 f.237. 

 Quinta post misericordia: donderdag 10-05-1386. 

 

BP 1177 f 237r 01 do 10-05-1386. 

Johannes gnd Buc van Berghelen verkocht aan Johannes die Koc zvw Godefridus 

van Ghemert de helft van een n-erfpacht van 2 mud 6 lopen gerst, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 6 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, die Rodolphus Rover 

van Berghelen bv voornoemde Johannes met Lichtmis beurde, gaande uit 

goederen gnd die Voert Hoven, in Sint-Oedenrode, welke pacht van 2 mud 6 

lopen eerstgenoemde Johannes verworven had van zijn voornoemde broer 
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Rodolphus Rover. 

 

Johannes dictus Buc van Berghelen medietatem hereditarie paccionis duorum 

modiorum et sex lopinorum (dg: siliginis) #ordei# mensure de Rode sancte 

Ode quam paccionem duorum modiorum et sex lopinorum (dg: g) ordei dicte 

mensure dictus Johannes se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis (dg: de ex ade) #et in Rode tradendam# ex hereditaria 

paccione sex modiorum ordei dicte mensure quam paccionem sex modiorum 

ordei Rodolphus Rover (dg: de B) van Berghelen (dg: cu) frater dicti 

Johannis solvendam habuit hereditarie termino solucionis predicto ex 

bonis dictis die Voert (dg: Hoe) Hoven sitis in dicta parochia et quam 

paccionem duorum modiorum et sex lopinorum ordei dicte mensure 

primodictus Johannes erga dictum Rodolphum Rover #suum fratrem# 

acquisiverat (dg: pro) ut dicebat vendidit Johanni die (dg: .) Koc filio 

quondam Godefridi de Ghemert promitens super habita et habenda warandiam 

(dg: et obligationem depo) ex dicta paccione sex modiorum ordei et 

obligationem deponere in dicta medietate existentem. Testes Scilder et 

Raet datum quinta post miam. 

 

BP 1177 f 237r 02 do 10-05-1386. 

Godefridus die Hoesche wonend in Gestel verkocht aan Willelmus die Wit een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergronden en tuin, in 

Gestel bij Herlaer, naast de kleine brug aldaar enerzijds en Elizabeth 

Marcelijs dochter anderzijds, (2) de helft in een beemdje, gnd Lievenrot, 

in Gestel bij Herlaer, tussen Ghibo Keijot enerzijds en erfgoed gnd die 

Garshof anderzijds, reeds belast met 4 cijnshoenderen, 3 penning oude cijns 

en 6 schelling gemeen paijment. 

 

Godefridus die Hoesche commorans in (dg: Ghesse) Ghestel hereditarie 

vendidit Willelmo die Wit hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo #horreo cum suis fundis# et orto dicti venditoris sitis 

in Ghestel prope Herlaer iuxta parvum pontem ibidem (dg: inter 

hereditatem Ghi) ex uno et inter hereditatem Elizabeth Marcelijs dochter 

ex alio atque ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam 

pratulo (dg: sito in) dicto Lievenrot sito in parochia de Ghestel 

predicta inter hereditatem Ghibonis Keijot et inter hereditatem dictam 

die Garshof ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quatuor pullis censualibus et tribus denariis antiqui 

census et sex solidis communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes (dg: datum supra) Scilder et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 237r 03 do 10-05-1386. 

Albertus zvw Albertus Becker van Bucstel ev Heijlwigis dv Arnoldus van der 

Heijmingen verkocht aan Andreas zv voornoemde Arnoldus van den Heijmingen 

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

Jutta mv voornoemde Heijlwigis, gelegen onder Son. 

 

Solvit. 

Albertus filius quondam Alberti Becker de (dg: Becker) #Bucstel# maritus 

et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie (dg: quondam) Arnoldi van 

der Heijmingen omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam Jutte matris olim dicte Heijlwigis successione advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Zonne (dg: advoluta) #consistentia et sita# ut 

dicebat vendidit Andree filio dicti (dg: quondam) Arnoldi van den 

Heijmingen promittens (dg: warandiam) #ratam servare# et obligationem 

(dg: de) ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra). Testes Scilder 

et Raet datum supra. 
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BP 1177 f 237r 04 do 10-05-1386. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Robben soen droeg over aan Laurencius zv Johannes 

die Greve (1) 1 roede gnd gerde land, die behoorde aan Goeswinus zv hr 

Arnoldus Jabbe priester, in 4 gerden land onder de vrijheid van Waalwijk, 

tussen Johannes die Rademaker enerzijds en Bertradis wv Arnoldus Robben 

soen anderzijds, strekkend vanaf de Oude Maas tot aan de plaats gnd die 

Meer, (2) alle goederen, die voornoemde Goeswinus onder voornoemde vrijheid 

van Waalwijk had liggen, (3) alle goederen die aan Goeswinus en Elisabeth 

dvw Gerardus gnd die Swert gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Elizabeth, gelegen onder de vrijheid van Waalwijk, aan hem 

verkocht door voornoemde Goeswinus. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti (dg: Robbeb) Robben soen unam 

virgatam dictam gherde terre que spectabat ad Goeswinum filium domini 

Arnoldi Jabbe presbitri in quatuor virgatis dictis gherden terre sitis 

infra libertatem de Waelwijc inter hereditatem Johannis die Rademaker ex 

uno et inter hereditatem Bertradis relicte quondam Arnoldi Robben soen ex 

alio tendentibus ab antiqua Mosa usque ad locum dictum die Meer atque 

omnia et singula bona que dictus Goeswinus infra dictam libertatem de 

Waelwijc (dg: habet si) habuit situata necnon omnia et singula bona dicto 

Goeswino et Elisabeth filie quondam Gerardi dicti die Swert de morte 

quondam parentum eiusdem Elizabeth jure successionis hereditarie advoluta 

quocumque locorum infra dictam libertatem de Waelwijc consistentia sive 

sita vendita sibi a dicto Goeswino prout in litteris supportavit 

Laurencio filio Johannis die Greve cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 237r 05 do 10-05-1386. 

Henricus Keijser beloofde aan Arnoldus van Gheel zvw Egidius 14½ oude 

schild of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te 

betalen. 

 

Henricus Keijser promisit Arnoldo de Gheel filio quondam Egidii XIIII et 

dmidium aude scilt seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237r 06 do 10-05-1386. 

Johannes Plaetmaker van Moudewijc verkocht aan Lambertus van Moudewijc een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

erfgoed61,62 eertijds van Egidius van Goerle, nu van verkoper, in Den Bosch, 

in een straatje dat loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur, tussen 

erfgoed van Arnoldus Bac enerzijds en de stadsmuur anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld en de hertogencijns. 

 

Johannes Plaetmaker de Moudewijc hereditarie vendidit Lamberto de 

Moudewijc hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: domo) hereditate que fuerat (dg: du) dudum 

Egidii de Goerle nunc ad dictum venditorem specante sita in Busco in 

viculo tendente a vico Vuchtensi versus murum opidi de Busco inter 

hereditatem Arnoldi (dg: Bac) Bac ex uno et inter (dg: h) murum opidi de 

Busco ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu sex librarum dicte monete et censu domini ducis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et Raet 

datum supra. 

 

                         
61 Zie ← BP 1177 f 393r 10 ±do 28-09-1385, uitgifte van waarschijnlijk dit 

erfgoed. 
62 Zie → BP 1177 f 322r 01 do 06-09-1386, overdracht erfcijns van 6 pond uit 

dit erfgoed. 
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BP 1177 f 237r 07 do 10-05-1386. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus verhuurde aan Petrus van den 

Reetsel 4 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Nuland, tussen 

Johannes van Dijnter enerzijds en Johannes Lambrechts soen anderzijds, voor 

een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-

1386), per jaar voor 8 gulden pieter of de waarde, belast met 2 roeden 

zegedijk en waterlaten. Twee brieven. 

 

[?Solvit] Petrus. 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici quatuor iugera 

terre sita in parochia de Nuwelant in loco dicto op Nuwelant inter 

hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et inter hereditatem Johannis 

Lambrechts soen ex alio locavit Petro van den Reetsel ab eodem ad spacium 

sex annorum (dg: dat) post festum Petri ad cathedram proxime preteritum 

deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum sex 

annorum pro octo gulden peter seu valore dandis sibi ab alio (dg: here) 

anno quolibet dictorum sex annorum Martini promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus (dg: d) virgatis (dg: ag) zeghedike 

(dg: ad hoc) et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Quo facto 

#alter# repromisit super omnia et quod ipse dictos aqueductos (dg: et) 

cum zicht et zeijsschen (dg: de) observabit et dictas duas virgatas 

zeghedijc (dg: dictis) in bona disposicione observabit dictis sex annis 

durantibus. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 237r 08 do 10-05-1386. 

Heijmericus zvw Franco gnd Splittaf, Wijnricus van de Maas zvw Henricus 

Roempot ev Heijlwigis, Willelmus van der Masen ev Mechtildis, en Petrus 

Balijart ev Elizabeth, dvw voornoemde Franco, deden tbv Arnoldus Ghenen 

soen van Gheffen afstand van 3 stukjes land in Geffen, aan de plaats gnd op 

het Veld, (1) tussen wijlen Willelmus van Est enerzijds en hr Rijcoldus Koc 

ridder anderzijds, (2) tussen Johannes van Dijnter enerzijds en Walterus 

van Oekel anderzijds, (3) tussen Pontennier Kepkens soen enerzijds en 

Johannes van Zelant anderzijds. Voornoemde Heijmericus beloofde dat hr 

Arnoldus priester, Jacobus, Franco, Yda en Aleijdis, kvw voornoemde Franco 

Splittaf, hierop nimmer rechten zullen doen gelden. 

 

Heijmericus filius quondam Franconis dicti Splittaf Wijnricus de Mosa 

filius quondam Henrici Roempot maritus et tutor legitimus ut asserebat 

#Heijlwigis sue uxoris# et Willelmus van der Masen maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris et Petrus Balijart maritus et tutor 

legtimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Franconis super 

tribus particulis terre sitis in parochia de Gheffen ad locum dictum opt 

(dg: Fe) Velt quarum una inter hereditatem (dg: W) quondam Willelmi de 

Est ex uno et inter hereditatem domini Rijcoldi Koc militis ex alio 

altera inter hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et inter hereditatem 

Walteri de Oekel ex alio et tercia inter hereditatem Pontennier Kepkens 

soen ex uno et inter Johannis de Zelant ex alio #site sunt# ad opus 

Arnoldi Ghenen soen de Gheffen renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Heijmericus 

(dg: ut deb) super omnia quod dominum Arnoldum presbitrum Jacobum 

Franconem Ydam Aleijdem liberos dicti quondam Franconis Splittaf perpetue 

tales habebit quod nunquam presument se jus habere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237r 09 do 10-05-1386. 

Arnoldus Ghenen soen van Gheffen deed tbv Femija wv Franco Splittaf en kv 

Femija en Franco afstand van (1) 1 zesterzaad roggeland in Geffen, tussen 

Johannes Reijmbouts soen enerzijds en erfgoederen gnd aanweinden 

anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, aldaar, naast Johannes Lanen soen. 

 

Arnoldus Ghenen soen de Gheffen super (dg: tribus bo) una sextariata 

terre #siliginee# sita in parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis 
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Reijmbouts soen ex uno et inter hereditates dictas aenweijnden ex alio 

atque super una lopinata terre siliginee sita ibidem contigue iuxta 

hereditatem Johannis Lanen soen ut dicebat ad opus Femije relicte quondam 

Franconis Splittaf et (dg: eius) liberorum eorundem !quondam Femije et 

Franconis renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237r 10 do 10-05-1386. 

Rodolphus gnd Roef Ghijsbrects soen van Zonne en Arnoldus Spijckinc van 

Zonne beloofden aan Amelius Specier 10 oude schilden, 40 Hollandse plakken 

voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) 

te betalen. 

 

Rodolphus dictus Roef Ghijsbrects soen de Zonne et Arnoldus (dg: Spijk) 

Spijckinc de Zonne promiserunt Amelio Specier X aude scilde scilicet XL 

Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237r 11 do 10-05-1386. 

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Sceijve beloofde aan Theodericus zv Godefridus 

die Weert 200 oude schilden na maning te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Sceijve promisit Theoderico 

filio Godefridi die Weert CC aude scilde ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237r 12 do 10-05-1386. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus Dircs soen verhuurde aan Johannes Hullinc en 

Adam van den Kerchof 3 morgen land, ter plaatse gnd die Vliedert, in een 

kamp aldaar, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-

Stoel (do 22-02-1386), per jaar voor 22½ lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Solverunt conductores 3 plack. 

(dg: Godef) Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi Dircs soen tria 

iugera terre #ad se spectantia# sita in loco dicto die Vlidert! in quodam 

campo ibidem locavit Johanni Hullinc et Ade van den Kerchof ab eisdem ad 

spacium trium annorum post !festum ad cathedram proxime (dg: futur) 

preteritum sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum pro 

viginti duobus et dimidio licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum trium 

annorum Martini promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 A 07 f.237v. 

 Quinta post misericordia: donderdag 10-05-1386. 

 

BP 1177 f 237v 01 do 10-05-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze zv Everardus van Heze verkocht aan 

Godefridus zv Andreas van Berlikem ½ morgen land, die was van wijlen 

Johannes Besselen, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, tussen het 

klooster Porta Celi enerzijds en de plaats gnd Merendonk anderzijds, ter 

plaatse gnd Biesdonk, welke ½ morgen voornoemde wijlen Johannes van Heze, 

tbv Aleijdis, Johannes en Theodericus, kv voornoemde Johannes van Heze, 

verworven had van Johannes zvw voornoemde Johannes Besselen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze filii (dg: quondam) Everardi 

de Heze (dg: dimi) dimidium iuger terre quod (dg: dud) fuerat quondam 

Johannis Besselen situm infra libertatem oppidi de Busco inter conventum 

de Porta Celi (dg: ex uno) et inter (dg: here) locum dictum Merendonc ad 
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locum dictum Bijesdonc quod dimidium iuger terre dictus quondam Johannes 

de Heze #ad opus Aleijdis Johannis et Theoderici liberorum eius Johannis 

de Heze# erga Johannem filium dicti quondam Johannis Besselen 

acquisiverat prout hec et alia in litteris continentur (dg: supportavit 

vendidit Godefrido ?sup) et quod nunc ad se spectare dicebat vendidit 

Godefrido filio Andree de Berlikem cum litteris et jure occacione dicti 

dimidii iugeri terre promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Scilder et Raet datum quinta post miam. 

 

BP 1177 f 237v 02 do 10-05-1386. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes van Heze zv Everardus van Heze droeg 

over aan hr Henricus van Best priester, tbv Johannes nzv voornoemde hr 

Henricus van Best, ½ morgen land, die was van wijlen Johannes Besselen, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, tussen het klooster Porta Celi 

enerzijds en de plaats gnd Merendonk anderzijds, ter plaatse gnd 

Eikenenberg, welke ½ morgen voornoemde wijlen Johannes van Heze, tbv 

Aleijdis, Johannes en voornoemde Theodericus, kv Johannes van Heze, 

verworven had van Johannes zvw voornoemde Johannes Besselen. Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem deed afstand. 

 

Dictus Theodericus dimidium iuger terre quod fuerat quondam Johannis 

Besselen situm infra libertatem opidi de Busco inter conventum de Porta 

Celi et locum dictum Merendonc in loco dicto Eijkenenberch (dg: ..) quod 

dimidium iuger terre dictus (dg: ....) quondam Johannes de Heze #ad opus 

Aleijdis Johannis et dicti (dg: liber) Theoderici liberorum Johannis de 

Heze# erga Johannem filium dicti quondam Johannis Besselen acquisiverat 

prout hec et alia in litteris continentur et quod dimidium iuger terre 

nunc ad se spectare dicebat (dg: ve) supportavit domino Henrico de Best 

presbitro ad opus Johannis filii naturalis eiusdem domini Henrici de Best 

cum litteris et jure #occacione etc# promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Quo facto Godefridus filius quondam Andree de 

Berlikem super dicto dimidio iugero et jure ad opus dicti Johannis filii 

naturalis dicti (dg: quo) domini Henrici de Best renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 03 do 10-05-1386. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen verkocht aan Johannes zvw Ghibo 

Kesselman een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Arnoldus 

Gherijts soen enerzijds en erfg vw voornoemde Ghibo Kesselman anderzijds, 

belast met de zegedijk. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen peciam terre sita! in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Arnoldi 

Gherijts soen ex uno et inter hereditatem (dg: q) heredum quondam 

Ghibonis Kesselman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

dicti quondam Ghibonis Kesselman promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto zeghedijc ad hoc de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 04 do 10-05-1386. 

Willelmus Mutsart en Petrus Cleijnnart van Venloen beloofden aan Petrus gnd 

Coelners Suagher 25 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Willelmus Mutsart et Petrus Cleijnnart de (dg: Lo) Venloen promiserunt 

Petro dicto Coelners Suagher XXV licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 05 do 10-05-1386. 

De gezusters Elizabeth, Heijlwigis, Ermgardis en Bela, dvw Rodolphus Rover 

van Berghelen, en Johannes Buc van Beirghelen gaven uit aan Gerardus nzvw 
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Marcelius gnd die Bloemer een stuk land, in Bakel, ter plaatse gnd die 

Wijstat, tussen Thomas van der Vest enerzijds en Gerardus van Amstel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot, en thans voor een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis aan 

voornoemde gezusters, aan hun zuster Agnes en aan Johannes Buc op het 

onderpand te leveren. Voornoemde gezusters beloofden voor 5/6 deel lasten 

af te handelen. Voornoemde Johannes Buc beloofde voor 1/6 deel lasten af te 

handelen. Voornoemde gezusters beloofden dat voornoemde Agnes hiermee zal 

instemmen. De brief van allen overhandigen aan voornoemde Johannes Buc. 

 

Elizabeth Heijlwigis Ermgardis et Bela sorores filie quondam Rodolphi 

Rover van Berghelen #et Johannes Buc van Beirghelen# cum tutore peciam 

terre sitam in parochia de Bakel ad locum dictum die Wijstat inter 

hereditatem Thome van der Vest ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Amstel ex alio ut dicebant (dg: vendiderunt Gerardo filio naturali 

quondam Marcelii dicti die Bloemer promittentes cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde de 

jure solvendo pro) dederunt ad hereditariam paccionem Gerardo filio 

naturali quondam Marcelii dicti die Bloemer ab eodem hereditarie 

possidendam uno grosso antiquo (dg: d) exinde solvendo dando etc atque 

pro hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Helmont 

danda dictis quatuor sororibus et Agneti earum sorori et Johanni Buc 

hereditarie purificationis et supra dictam peciam terre tradenda ex 

premissis promittentes (dg: cum) dicte quatuor sorores cum tutore 

warandiam pro quinque sextariis partibus (?dg: promis) et aliam 

obligationem deponere promisit insuper dictus Johannes Buc warandiam pro 

una sexta parte promisit #aliam obligationem deponere# promiserunt 

insuper dicte quatuor sorores (dg: indivisi s) cum tutore super omnia 

quod ipse dictam Agnetem dicte donacioni ad pactum facient consentire #et 

ratam servare# et alter repromisit. Testes datum supra. Traditur litera 

omnium (dg: Jo) dicto Johanni Buc. 

 

BP 1177 f 237v 06 do 10-05-1386. 

Henricus nzvw Johannes van den Mortel en zijn kinderen Stephanus, Johannes 

en Aleijdis verkochten aan Henricus zvw Johannes van der Donc een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te 

leveren, gaande uit een beemd in Someren, ter plaatse gnd in die Rekelt, 

tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en Henricus Bruijn 

anderzijds, reeds belast met 1 cijnshoen. De brief overhandigen aan 

Nijcholaus Scilder nz. 

 

Henricus filius naturalis quondam Johannis van den Mortel #Stephanus 

Johannes et Aleijdis eius liberi cum tutore# hereditarie vendiderunt 

Henrico filio quondam Johannis van der Donc hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Soemeren solvendam hereditarie purificationis 

et in parochia de Zoemeren tradendam ex quodam prato sito in parochia de 

Zoemeren sito in loco dicto in die Rekelt inter hereditatem domus de 

Postula ex uno et inter hereditatem Henrici Bruijn ex alio ut dicebant 

promiserunt (dg: w) indivisi cum tutore super omnia (dg: wa) habita et 

habenda warandiam et (dg: obligationem d) aliam obligationem deponere 

excepto uno (dg: censu) pullo censuali et sufficientem facere. Testes 

datum supra. Tradetur littera Nijcholao Scilder filio naturali. 

 

BP 1177 f 237v 07 do 10-05-1386. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen beloofde aan Johannes van de Dijk 

24 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) 

te betalen. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen promisit Johanni de Aggere 

XXIIII aude scilde seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 08 do 10-05-1386. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere zvw Arnoldus Ysebout verkocht aan Arnoldus 

van Vechel 6 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Nuland, tussen 

Henricus van Aefvoerden enerzijds en erfgoed dat was van Ghibo Sceijvel 

anderzijds, met dijken en waterlaten. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior filius quondam Arnoldi Ysebout sex iugera 

terre sita in parochia de Nuwelant in loco dicto op Nuwelant inter 

hereditatem Henrici de Aefvoerden ex uno et inter hereditatem que fuerat 

dudum Ghibonis Sceijvel ex alio (dg: ut dicebat) cum (dg: Zeghe) 

aggeribus et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus ut dicebat vendidit 

Arnoldo de Vechel promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

dictis aggeribus et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 09 do 10-05-1386. 

Voornoemde koper en Henricus Riemsleger beloofden aan voornoemde verkoper 

Ghisbertus 150 oude schilden, 43 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, binnen 8 dagen voor Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te 

betalen. 

 

Dictus emptor et Henricus Riemsleger promiserunt dicto Ghisberto 

venditori centum et quinquaginta aude scilde (dg: -r seu valorem) 

scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet aude scilt per octo dies ante 

festum nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 237v 10 do 10-05-1386. 

Voornoemde koper en Henricus beloofden aan voornoemde verkoper 78 oude 

schilden, 43 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Dicti emptor et Henricus promiserunt dicto venditori LXXVIII aude scilde 

scilicet pro quolibet aude scilt XLIII Hollant placken ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 11 do 10-05-1386. 

Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode en Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 92 oude Franse schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (wo 25-07-1386; 21+30+25=76 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Solvit. 

Goeswinus filius quondam (dg: Goeswini) #Gheerlaci# Cnode et Gheerlacus 

filius Gheerlaci Cnode promiserunt Philippo Jozollo etc nonaginta duos 

aude scilde Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena V. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 12 do 10-05-1386. 

Arnoldus Hoernken beloofde Petrus Tielkens soen ontlast te houden van alle 

achterstallige termijnen die Heijlwigis Spiker ontbreken van een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, die voornoemde Petrus moet leveren aan voornoemde 

Heijlwigis. 

 

(dg: Pe) Arnoldus Hoernken promisit super omnia Petro Tielkens soen quod 

ipse Arnoldus dictum Petrum quitum observabit ab omnibus arrestadiis 

dictis afterstelle Heijlwigi Spiker deficientibus #a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem# de hereditaria paccione unius modii 

siliginis quam dictus Petrus dicte Heijlwigi solvere tenetur annuatim. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 13 do 10-05-1386. 

Leonius van Andwerpen droeg over aan Ghibo Pels de helft in ½ morgen land, 

in Oss, op de gemeint, tussen wijlen Robbertus van Doerne enerzijds en 

voornoemde Ghibo anderzijds. 

 

Leonius de Andwerpen medietatem ad se spectantem in (dg: u) dimidio 

iugero terre sito in parochia de Os supra communitatem inter hereditatem 

quondam Robberti de Doerne ex uno et inter hereditatem Ghibonis Pels ex 

alio (dg: v) supportavit dicto Ghiboni promittens (dg: warandiam et 

obligationem deponere) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 237v 14 ±do 10-05-1386. 

Albertus zv Johannes gnd Hermans soen droeg over aan zijn zoon Hermannus 

(1) 2½ hont land, in de dingbank van Empel, op de plaats gnd op den Aalst, 

tussen erfgoed van de kerk van Empel enerzijds en Theodericus die Wit 

anderzijds, (2) 4½ hont land, die behoorden aan Goeswinus Steenwech, in een 

kamp, in de dingbank van Empel, achter het huis van wijlen een zekere 

Scinnepeper, tussen voornoemde Albertus enerzijds en de plaats gnd die 

Leemskuilen anderzijds, (3) 3½ hont land, in de dingbank van Empel, op de 

plaats gnd op die Donc, tussen Johannes Rover enerzijds en Johannes gnd 

Rogxken anderzijds, met een roede dijk op de plaats gnd op Scumenoerde, 

naast de dijk van Elizabeth gnd Grieten dochter, aan hem in cijns 

uitgegeven door voornoemde Goeswinus Steenwech, belast met de cijns in de 

brief vermeld. 

 

Albertus filius Johannis dicti Hermans soen duo et dimidium hont terre 

sita in jurisdictione de Empel supra locum dictum op den Aelst inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et inter hereditatem 

Theoderici die Wit ex alio atque quatuor et dimidium hont terre que 

spectabant ad Goeswinum Steenwech in quodam campo sito in dicta 

jurisdictione retro domum (dg: cuiusdam) quondam cuiusdam dicti 

Scinnepeper inter hereditatem dicti Alberti ex uno et inter (dg: 

hereditatem) locum dictum die Leemsculen ex alio insuper tria et dimidium 

hont terre sita in !in dicta jurisdictione super locum dictum op die Donc 

inter hereditatem Johannis Rover ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Rogxken ex alio cum una virgata aggeris sita supra locum dictum op 

Scumeno#e#rde contigue iuxta (dg: he) aggerem Elizabeth dicte Grieten 

dochter datas sibi ad censum a dicto Goeswino Steenwech (dg: cum 

litteris) supportavit Hermanno suo filio cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui excepto censu in dictis 

litteris contento. 

 

1177 mf8 A 08 f.238. 

 anno LXXX sexto mensis maij die Gordiani: donderdag 10-05-1386. 

 Quinta post misericordia: donderdag 10-05-1386. 

 

BP 1177 f 238r 01 ±do 10-05-1386. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe (dg: 8 hont land, stuk land gnd Maasheuvel, 

in) de dingbank van Empel, ter plaatse gnd op {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe (dg: octo hont terre peciam 

terre #dictam Maeshoevel# sitam in) jurisdictione de Empel in loco dicto 

op. 

 

BP 1177 f 238r 02 do 10-05-1386. 

Theodericus van den Woerdt en zijn vrouw Elizabeth dv Egidius van Andwerpia 

verkochten aan Ghibo Pels de helft van 1 morgen land, in Oss, op de 

gemeint, tussen wijlen Robbertus van Doerne enerzijds en voornoemde Ghibo 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

157 

Pels anderzijds. 

 

Theodericus van den Woerdt maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filie Egidii de Andwerpia et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore medietatem unius iugeris terre siti in parochia de Os supra 

communitatem ibidem inter hereditatem quondam Robberti de Doerne ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis Pels ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Ghiboni Pels promittentes super omnia (dg: warandiam et 

obligationem deponere) ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

sui et dicti Egidii deponere. Testes Scilder et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 238r 03 do 10-05-1386. 

Henricus die Gheijnser, Bernijerus zv Willelmus Berniers soen van Erpe en 

Arnoldus zv Henricus Snavel beloofden aan Arnoldus Heijme 14 gulden en 24 

Hollandse plakken met Sint-Bartholomeus aanstaande (do 24-08-1368) te 

betalen. 

 

Henricus die Gheijnser et Bernijerus filius Willelmi Berniers soen de 

Erpe Arnoldus filius (dg: H) Henrici Snavel promiserunt Arnoldo Heijme 

XIIII gulden et (dg: XXIIII) #XXIIII# Hollant placken ad Bartholomei 

proxime futurum (dg: fu) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 238r 04 do 10-05-1386. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe verkocht aan Theodericus Luwe zvw 

Theodericus Proefsts soen een stuk land, in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd op Maasheuvel, tussen erfgoed gnd die Lillensdonk enerzijds en 

Gerardus Scaden anderzijds, belast met een b-erfcijns van 20 schelling 

geld. 

 

Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe (dg: octo hont terre) peciam 

terre sitam in jurisdictione de Empel in loco dicto op #Maes#hoevel inter 

hereditatem dictam die Lillensdonc ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Scaden ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Luwe filio 

quondam Theoderici Proefsts soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XXti solidorum monete exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 238r 05 do 10-05-1386. 

En hij kan altijd met Kerstmis terugkopen met 24 Hollandse dobbel of de 

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

schepenen, Johannes van de Kloot en Albertus zv Johannes Hermans soen. 

 

Et poterit redimere semper in festo nativitatis Domini cum XXIIII Hollant 

dobbel seu valorem ut in forma. Actum in camera scriptorum presentibus 

scabinis Johanne de Globo Alberto filio Johannis Hermans soen datum anno 

LXXX sexto (verbeterd uit: septo) mensis (dg: m) maij die Gordiani hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 238r 06 do 10-05-1386. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe beloofde aan Theodericus Luwe zvw 

Theodericus Proefts soen 18½ oude schild, 4 gulden voor 3 oude schilden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe promisit Theoderico Luwe filio 

quondam Theoderici Proefts soen XVIII et dimidium aude scilt scilicet 

IIII florenos pro tribus aude scilde computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 238r 07 do 10-05-1386. 

Rodolphus van den Broec en zijn vrouw Heijlwigis wv Johannes Meelman 

verpachtten aan Denkinus van den Loeke (1) de goederen van wijlen 
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voornoemde Johannes, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd 

Zandberg, reikend vanaf de gemeint tot aan de waterlaat, (2) een stuk land, 

gnd Blanden Stuk, aldaar, tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en 

Theodericus Rover anderzijds, strekkend vanaf de gemeint tot aan de 

waterlaat, (3) het overschot boven 2 morgen land in een stuk land, ter 

plaatse gnd Heze, naast Mechtildis Loijers, van welk stuk land voornoemde 2 

morgen behoren aan Johannea Swalmen, zoals voornoemde erfgoederen behoorden 

aan wijlen voornoemde Johannes Meelman en voornoemde Johannes Meelman 

daarin was overleden, voor een periode van 12 jaar, per jaar voor de 

cijnzen die eruit gaan, voor 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, en voor 9 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen. 

Verhuurders, Danijel Roesmont, zijn vrouw Heijlwigis dvw voornoemde 

Johannes Meelman, Johannes van Breda van Waelwijc, Arnoldus zvw Johannes 

Lemkens en Aleijdis dvw Johannes Meelman beloofden lasten af te handelen. 

Voornoemde Denkinus en zijn {niets ingevuld} Henricus beloofden van hun 

kant. 

 

Rodolphus van den Broec et Heijlwigis eius uxor relicte quondam Johannis 

Meelman bona dicti quondam Johannis sita in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Heze ad locum dictum Zandberch tendentia a communitate ad 

aqueductum item peciam terre dictam Blanden Stucke sitam (dg: in) ibidem 

inter hereditatem Goeswini Steenwech ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Rover ex alio tendentem a communitate ad aqueductum item (dg: 

peciam terre sitam in dicto loco Heze vocato) supercrescentiam que est 

ultra duo iugera terre in pecia terre sita in dicto loco Heze !contigue 

iuxta hereditatem Mechtildis (dg: Loze) Loijers et de qua pecia terre 

dicta duo iugera terre spectant ad Johannem Swalmen prout dicte 

hereditates ad dictum quondam Johannem Meelman (dg: in ..) spectare 

consueverunt et idem quondam Johannes Meelman in eisdem decessit ut 

dicebant dederunt ad pactum Denkino van den Loeke ab eodem ad spacium XII 

annorum post penthecostes proxime futurum sine medio sequentium 

possidendas pro censibus exinde solvendis (dg: atque) dandis atque pro 

(dg: quinque) quatuor modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab 

(dg: aliis) alio ano quolibet dictorum XII annorum purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et pro novem 

aude scilde seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum XII 

annnorum nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro ex premissis promittentes et cum eis Danijel Roesmont et 

Heijlwigis eius uxor filia dicti quondam Johannis Meelman Johannes de 

(dg: W) Breda de Waelwijc et Arnoldus (dg: La) filius quondam Johannis 

Lemkens (dg: indivisi super omnia warandiam pro premissis et) Aleijdis 

filia quondam Johannis Meelman indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere. Quo facto repromiserunt dictus 

Denkinus et cum Henricus eius {hierna is ruimte vrijgelaten voor enkele 

regels}. 

 

BP 1177 f 238r 08 do 10-05-1386. 

Johannes Vrient maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Lambertus zv Rodolphus gnd Jan Roelkens soen met zijn goederen. 

 

Johannes Vrient omnes vendiciones et alienaciones factas per Lambertum 

filium Rodolphi dicti Jan Roelkens soen (dg: p) cum bonis suis ut dicebat 

calumpniavit. Testes Scilder et Goeswinus datum quinta mia. 

 

BP 1177 f 238r 09 do 10-05-1386. 

Philippus Jozollo verklaarde, namens de broers Johannes en Abertinus van 

Monte Fija, ontvangen te hebben van hr Johannes heer van Zassenberch 300 

realen in afkorting van alle schulden, die voornoemde Johannes heer van 

Sassenberch verschuldigd is aan voornoemde broers Johannes en Abertinus. 
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Philippus Jozollo palam recognovit se recepisse a domino Johanne domino 

de Zassenberch CCC regales dictos reael scilicet ex parte Johannis et 

(dg: Ol Abertinus) !Abertini fratrum de Monte Fija scilicet in 

abreviationem omnium debitorum que dictus Johannes dominus de Sassenberch 

debet et tenetur dictis Johanni et Abertino fratribus ut dicebat. Testes 

Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 238r 10 do 10-05-1386. 

Jan van Bucstel beloofde aan Jan van Haeften, tbv vrouwe Nellen wv heer Art 

van Hokelem ridder, dat hij joffrou Beatrix dvw Ghijsbrecht van Tula niet 

zal huwen binnen zes jaar. Hij zal dat vrouwe Nellen laten weten. Zou 

vrouwe Nelle dan een beter huwelijk kunnen sluiten, dan zal Jan van Bucstel 

dat volgen. Maar zou vrouwe Nelle geen beter huwelijk kunnen sluiten, dan 

zal zij bij Jan blijven en volgen het huwelijk dat Jan bedingen zal. De 

brief van vrouwe Nelle overhandigen aan Rodolphus Paeuwe van Tula. 

 

Jan van Bucstel heeft geloeft op hem ende op (dg: sij) alle sijn goet 

Jan van (dg: Hoe) Haeften tot (dg: he) behoeft vrouwe Nellen wijf 

wilner heren Arts van Hokelem ridder dat hij Jan vors joffrou 

Beatricem dochter wilner Ghijsbrecht #van Tula# niet bescaden en sal 

tot witten huwelike (dg: dat hij dan) #binnen ses jaren datum des 

briefs sonder middel volgende# hij en sal vrouwe Nellen vors dat laten 

weten ende const die vors vrouwe Nelle #dan# den voirs Jan (dg: dan) 

enen beteren huwelijc bewisen so sal Jan voirs dan (dg: van d) af 

laten ende volghen den huwelijc die hem vrouwe Nelle vors bewisen sal 

mer en const die voirs vrouwe Nelle den vors Jan en ghenen beteren 

huwelijc bewisen so sal sij dan bi den voirs Jan bliven ende volghen 

den huwelec die Jan #voirs# dedingen sal. Testes Neijnsel et 

Goessuinus datum supra. Et duplicetur. (dg: .) Littera Nelle Rodolpho 

Paeuwe de Tula. 

 

BP 1177 f 238r 11 do 10-05-1386. 

Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt gaf uit aan Willelmus van Bardwijc en 

Johannes Rademaker nzv hr Arnoldus uijt ter Hagen priester (1) een stuk 

land, in Veghel, in een kamp, gnd Jan Zegers Kamp, tussen Johannes van der 

Heze enerzijds en voornoemde Willelmus van Bardwijc anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns, voor 1/7 deel van 20 schelling geld, en 

thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Willelmus 

en Johannes Rademaker tot onderpand (2) een stuk land, in voornoemd kamp, 

tussen voornoemde Johannes van der Heze enerzijds en Arnoldus van den Velde 

anderzijds. 

 

Bruijstinus filius quondam Willelmi de Hamvelt peciam terre sitam in 

parochia de Vechel in (dg: quondam) quodam campo dicto Jan Zeghers Camp 

inter hereditatem Johannis van der Heze ex !alio et inter hereditatem 

Willelmi de Bardwijc ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

dicto Willelmo de Bardwijc et Johanni Rademaker filio naturali domini 

(dg: Johannis) Arnoldi uijt ter Hagen presbitri ab eisdem hereditarie 

possidendam pro censu domini fundi et pro septima parte viginti solidorum 

monete exinde prius solvendis dandis et pro hereditaria paccione sex 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie 

purificationis et in Buscoducis tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt et ad 

maiorem dicti Willelmus et Johannes Rademaker peciam terre sitam in dicto 

campo inter dicti Johannis van der Heze ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Velde ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf8 A 11 f.238v. 

 Quinta post misericordia: donderdag 10-05-1386. 
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 Sabbato post misericordia: zaterdag 12-05-1386. 

 Secunda post jubilate: maandag 14-05-1386. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 15-05-1386. 

 

BP 1177 f 238v 01 do 10-05-1386. 

Willelmus van Bardwijc ev Truda dvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan 

Bruijstinus zvw voornoemde Willelmus van Hamvelt 1/7 deel in 1/11 deel, dat 

behoorde aan wijlen voornoemde Willelmus van Hamvelt, in goederen gnd ter 

Heze, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden. 

 

Willelmus de Bardwijc maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris filie 

quondam Willelmi de Hamvelt (dg: septem ..) septimam partem in undecima 

parte que spectabat ad dictum quondam Willelmum de Hamvelt in bonis 

dictis ter Heze sitis in parochia de Doerne in loco dicto Vlierden 

supportavit Bruijstino filio dicti quondam Willelmi de Hamvelt promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et 

Goessuinus datum quinta post miam. 

 

BP 1177 f 238v 02 do 10-05-1386. 

Johannes Rademaker nzv hr Arnoldus uter Hage priester ev Ermgardis dvw 

Willelmus van Hamvelt droeg over aan Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt 

1/7 deel in 1/11 deel, dat behoorde aan voornoemde Willelmus, in goederen 

gnd ter Heze, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden. 

 

Johannes Rademaker filius naturalis domini Arnoldi uter Hage presbitri 

maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris filie quondam Willelmi de 

Hamvelt septimam partem ad se spectantem in (dg: u) una undecima parte 

que spectabat ad dictum Willelmum in bonis dictis ter Heze sitis in 

parochia de Doerne in loco dicto Vlierden supportavit Bruijstino filio 

Willelmi quondam de Hamvelt promittens warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 238v 03 do 10-05-1386. 

Voornoemde Johannes Rademaker nzv hr Arnoldus uter Hage priester ev 

Ermgardis dvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan Bruijstinus zvw 

voornoemde Willelmus van Hamvelt 1/7 deel, dat aan hem en zijn vrouw 

gekomen was na overlijden van Willelmus, zvw voornoemde Willelmus van 

Hamvelt verwekt bij zijn laatste vrouw Ghisella, in een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Veghel, die voornoemde wijlen Willelmus zv Willelmus 

van Hamvelt met Lichtmis beurde, gaande uit een stuk land, gnd die Brake, 

in Veghel, tussen tussen Willelmus van Zoemeren enerzijds en de gemeint van 

Veghel anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd den Smeijts 

Barke. 

 

Dictus Johannes Rademaker ut supra unam septimam partem sibi (dg: d) et 

dicte sue uxori de morte quondam Willelmi filii dicti quondam Willelmi de 

Hamvelt ab eodem Willelmo et Ghisella eius ultima uxore pariter geniti in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Vechel quam dictus 

quondam Willelmus filius Willelmi de Hamvelt solvendam hereditarie 

purificationis (dg: et) ex pecia terre dicta die Brake sita in parochia 

de Vechel inter hereditatem Willelmi de Zoemeren ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Vechel ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem dictam den Smeijts Barke ut dicebat supportavit Bruijstino 

filio dicti quondam Willelmi de Hamvelt promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 238v 04 do 10-05-1386. 

Willelmus van Bardwijc ev Truda dvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan 

voornoemde Bruijstinus zvw voornoemde Willelmus van Hamvelt 1/7 deel, dat 

aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van Willelmus, zvw 

voornoemde Willelmus van Hamvelt verwekt bij zijn laatste vrouw Ghisella, 
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in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, die voornoemde wijlen 

Willelmus zv Willelmus van Hamvelt met Lichtmis beurde, gaande uit een stuk 

land, gnd die Brake, in Veghel, tussen tussen Willelmus van Zoemeren 

enerzijds en de gemeint van Veghel anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed gnd den Smeijts Barke. 

 

Willelmus de Bardwijc maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris filie 

quondam Willelmi de Hamvelt unam septimam partem sibi et dicte sue uxori 

successione advolutam ut supra in dicta paccione supportavit dicto 

Bruijstino promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 238v 05 za 12-05-1386. 

Godefridus van Dommellen gaf uit aan Denekinus zvw Denekinus Fijen soen van 

Vriese een stuk land, 4 lopen gerst groot, in Veghel, tussen de gemeint van 

Veghel enerzijds en een kamp gnd de Brasche Kamp anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd Groene Dal; de uitgifte geschiedde voor 1 

penning grondcijns, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud koren, voor de 

helft rogge en voor de helft gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel 

te leveren. 

 

Godefridus de Dommellen (dg: dm) peciam terre quatuor lopinatas ordei in 

semine capientem sitam in parochia de Vechel inter communitatem de Vechel 

ex uno et inter campum dictum den Brasche Camp ex alio tendentem cum uno 

fine ad locum dictum Gruenen Dael ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Denekino filio quondam Denekini Fijen soen #de Vriese# ab eodem pro uno 

denario census domino fundi inde solvendo dando et pro hereditaria 

paccione unius modii bladi mediatim siliginis et mediatim ordei mensure 

de Vechel danda dicto Godefrido ab altero purificationis et pro primo 

ultra annum et in Vechel tradenda promittens ratam servare et 

obligationem deponere ex parte sui et alter repromisit. Testes Lonijs et 

Willelmus datum sabbato post misericordia. 

 

BP 1177 f 238v 06 za 12-05-1386. 

Adam Luwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Theoderic) Adam Luwe prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 238v 07 za 12-05-1386. 

Gerardus Scade zvw Henricus zvw Henricus gnd Os en Johannes van Vlijmen 

beloofden aan Philippus Jozollo 24 Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1386; 19+30+31+31+30+1=142 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Gerardus (dg: Os) #Scade# filius quondam Henrici filii quondam (dg: 

Henrici) Henrici dicti !Os et Johannes de Vlijmen promiserunt Philippo 

Jozollo XXIIII scuta Francie ad Remigii proxime persolvenda pena II. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 238v 08 za 12-05-1386. 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius verkocht aan Everardus van Onstaden 1 morgen 

land, in een kamp gnd Wijnriks Kamp, 7 morgen groot, welk kamp gelegen is 

ter plaatse gnd die Hoeve, tussen een kamp gnd die Akense Hoeve enerzijds 

en een kamp gnd die Litse Hoeve anderzijds, te weten de morgen richting de 

waterlaat gnd die Hertogen Wetering, belast met dijken, waterlaten, sloten 

en sluizen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii unum juger terre ad se spectans 

in quodam campo #dicto Wijnrics Camp# septem jugera terre continente qui 

campus situs est in loco dicto die Hoeven inter campum dictum die 

Akensche Hoeve ex uno et inter campum dictum die Litsche Hoeve ex alio 
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scilicet illiud juger quod situm est in dicto campo versus aqueductum 

dictum die Hertogen Weteringe ut dicebat hereditarie vendidit Everardo de 

Onstaden promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus 

aqueductibus fossatis et slusis ad dictum juger erre spectantibus. Testes 

Scilder et Raet datum sabbato post misericordia. 

 

BP 1177 f 238v 09 za 12-05-1386. 

Emondus van Hellu en Henricus van Gravia beloofden aan Philippus Jozollo 

100 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1386; 

19+30+25=74 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Emondus de Hellu et Henricus de Gravia promiserunt Philippo Jozollo C 

aude scilde (dg: ad) Francie ad Jacobi proxime persolvendos pena V. 

Testes Lonijs et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 238v 10 za 12-05-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 238v 11 ma 14-05-1386. 

Henricus van Nuijs droeg over aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini 124 lichte 

schilden, aan hem beloofd door Johannes zv Wautgerus van Zweensberch. 

 

Henricus de Nuijs C et XXIIII licht scilde promissos sibi a Johanne filio 

Wautgeri de Zweensberch !sibi !promiserat ut dicebat legitime supportavit 

Willelmo filio Arnoldi Tielkini. Testes Neijnsel et Raet datum secunda 

post jubilate. 

 

BP 1177 f 238v 12 ma 14-05-1386. 

Henricus gnd van Nuijs droeg over aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini 50 

pieter leuvens, aan hem beloofd63 door Henricus gnd Cuper. 

 

Henricus dictus de Nuijs quinquaginta denarios aureos communiter peter 

vocatos monete Lovaniensis promissos sibi ab Henrico dicto Cuper prout in 

litteris legitime supportavit Willelmo filio Arnoldi Tielkini simul cum 

(dg: litteris) litteris et jure (dg: pro). Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 238v 13 ±ma 14-05-1386. 

(dg: Everardus zvw Tielkinus van Onlant: een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat). 

 

(dg: Everardus filius quondam Tielkini de Onlant hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco). 

 

BP 1177 f 238v 14 ±ma 14-05-1386. 

(dg: Margareta wv). 

 

(dg: Margareta relicta quondam). 

 

BP 1177 f 238v 15 di 15-05-1386. 

Johannes zvw Theodericus van Loet beloofde aan Goessuinus van Best 270 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 lichte schild gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Loet promisit Goessuino de Best 

(dg: C et VIII gulden IIJc et XX) #IIc et LXX# licht scilde scilicet XII 

                         
63 Zie ← BP 1176 f 280v 09 di 11-11-1382, belofte op 24-06-1383 50 Leuvense 

peter te betalen. 
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Hollant placken pro quolibet ad festum nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum 3a post jubilate. 

 

BP 1177 f 238v 16 ma 14-05-1386. 

Margareta wv Arnoldus van Hezebeen en haar kinderen Johannes en Beatrix 

gaven uit aan Arnoldus zv voornoemde Johannes van Cromvoert een hofstad in 

Den Bosch, op het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Cromvoert enerzijds en erfgoed van Henricus Zelen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een 

n-erfcijns van 5 pond 7 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis. 

 

Margareta relicta quondam Arnoldi de Hezebeen Johannes et Beatrix eius 

liberi cum tutore domistadium situm in Busco in fine vici (dg: H) 

Vuchtensis inter hereditatem Johannis de Cromvoert ex uno et hereditatem 

Henrici Zelen ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Arnoldo 

filio dicti Johannis de Cromvoert ab eodem hereditarie possidendum pro 

censibus prius inde de jure solvendis atque pro hereditario censu quinque 

librarum et septem solidorum monete dando dicte Margarete ad eius vitam 

et post eius vitam dictis Johanni et Beatrici ab alio mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex premissis promittentes cum tutore warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Emondus et Raet 

datum secunda post jubilate. 

 

BP 1177 f 238v 17 ma 14-05-1386. 

Everardus zvw Tielkinus gnd van Onlant verkocht aan Paulus zvw Henricus zv 

Albertus van Geffen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, waarin 

voornoemde verkoper thans woont, in Sint-Oedenrode, tussen Ghisbertus zvw 

Heijmericus van de Sande enerzijds en Yda Rovers anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Everardus filius quondam Tielkini dicti de Onlant hereditarie vendidit 

Paulo filio quondam Henrici filii Alberti de Geffen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto in quibus idem 

venditor ad presens moratur sitis in parochia de Rode inter hereditatem 

Ghisberti filii quondam Heijmerici van de Sande ex uno et hereditatem Yde 

Rovers ex alio ut (dg: pro) dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo promittens 

sufficientem facere. Testes testes datum ut supra. 

 

1177 mf8 A 09 en A 10 los folium na f.238, f 238a. 

 Secunda post cantate: maandag 21-05-1386. 

 

BP 1177 f 238ar 01 ma 21-05-1386. 

Jan van den Dijch en Jan van Dinter beloofden aan Philippus Jozollo 232 

Franse schilden met Sint-Remigius (ma 01-10-1386; 10+30+31+31+30+1=133 dgn) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Jan van den Dijch en Jan van Dinter promiserunt Philippo Jozollo CC XXXII 

scuta Francie ad Remigii pena V. Testes Jan van Neijnsel et Emondus de 

Ghemert datum secunda post cantate. 

 

BP 1177 f 238ar 02 ma 21-05-1386. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

+. 

Primus promisit alium indempnes! conservare. Testes datum ut supra. 
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BP 1177 f 238ar 03 ma 21-05-1386. 

Voornoemde Jan van Dijch en Jan van Dinther beloofden aan voornoemde 

Philippus 232 Franse schilden met Kerstmis (di 25-12-1386; 

10+30+31+31+30+31+30+25=218 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Predictus Jan van Dijch en Jan van (dg: Dinter) Dinther promiserunt dicto 

Philippo IIc XXXII scuta Francie ad nativitatis Domini pena V. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 238ar 04 ma 21-05-1386. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

+. 

Primus promisit alium indempnes! conservare. Testes datum ut [supra]. 

 

BP 1177 f 238ar 05 ma 21-05-1386. 

Johannes van Dinther en Johannes van Dijch beloofde aan voornoemde 

Philippus 48 Franse schilden met Sint-Bavo (ma 01-10-1386; 

10+30+31+31+30+1=133 dgn) te betalen op straffe van 3. 

 

Johannes de Dinther et Johannes van Dijch promiserunt dicto [Philippo] 

XLVIII scuta Francie ad Bavonis pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 238ar 06 ma 21-05-1386. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

+. 

Primus promisit alium indempnes! conservare. Testes datum [ut supra]. 

 

1177 mf8 A 12 f.239. 

 Secunda post jubilate: maandag 14-05-1386. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 15-05-1386. 

 Quarta post jubilate: woensdag 16-05-1386. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 18-05-1386. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1386. 

 

BP 1177 f 239r 01 ma 14-05-1386. 

Johannes nzvw hr Adam investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch ev 

Elisabeth dvw Reijnerus met den Crommenhalze droeg over aan Nicholaus zvw 

voornoemde Reijnerus met den Crommenhalse zijn deel in 1½ morgen land, 

gelegen voor het bos van Oetheren, tussen wijlen Gerardus Knode en 

Nicholaus Morre enerzijds en de oude Dieze die daar stroomt anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Ade investiti olim ecclesiarum 

de Orthen et de Busco (dg: totam) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie quondam Reijneri met den Crommenhalze totam 

partem et omne jus sibi quovismodo competentes in uno et dimidio 

jugeribus terre sitis ante nemus de Oetheren inter hereditatem quondam 

Gerardi Knode (dg: ex uno) et Nicholai Morre ex uno et (dg: hereditaem) 

inter antiquum Dijsam ibidem fluentem ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Nicholao filio dicti quondam Reijneri me den Crommenhalse 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emondus et Raet datum secunda post jubilate. 

 

BP 1177 f 239r 02 di 15-05-1386. 

De broers Amisius en Arnoldus, kv Volcwinus gnd Mijs soen van Amersfoert, 

beloofden aan hun vader 70 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Amisius et Arnoldus fratres liberi Volcwini dicti Mijs soen de Amersfoert 

promiserunt dicto eorum patri LXX aude scilde vel valorem ad monitionem 
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persolvendos. Testes Lonijs et Steenwech datum 3a post jubilate. 

 

BP 1177 f 239r 03 wo 16-05-1386. 

Henricus Grove, Willelmus Hoernken en Elijas zvw Willelmus Elijaes soen 

beloofden aan de secretaris, tbv jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel 

en hr Willelmus van Bucstel ridder, 112 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 

gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Henricus Grove Willelmus Hoernken et Elijas filius quondam Willelmi 

Elijaes soen promiserunt (dg: domino Henrico investito de Ethen) #michi# 

ad opus domicelli Willelmi de Meerhem domini de Bucstel et ad opus domini 

Willelmi de Bucstel militis vel ad opus alterius eorundem C et XII gulden 

scilicet XXX placken Hollandie pro quolibet ad festum pasche proxime 

persolvendos. Testes Neijnsel et Raet datum quarta post jubilate. 

 

BP 1177 f 239r 04 wo 16-05-1386. 

Voornoemde Henricus en Willelmus, en Gerardus van Cranenborch beloofden 

voornoemde Elijas schadeloos te houden. 

 

Dicti Henricus et Willelmus atque Gerardus de Cranenborch promiserunt 

dictum Elijam indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 239r 05 wo 16-05-1386. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Henricus en Gerardus schadeloos te 

houden. 

 

+. 

Dictus Willelmus promisit dictos Henricum et Gerardum a premissis (dg: 

testes) indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 239r 06 wo 16-05-1386. 

Yseboldus zvw Yseboldus van Asten verkocht aan Mijchael zv Henricus Moelner 

van Waderle een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Helmond te leveren, gaande uit goederen gnd het Goed ten Beirgulen, in 

Deurne, welke goederen wijlen voornoemde Yseboldus vv de verkoper verworven 

had van hr Willelmus van der Olijmolen priester, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Yseboldus filius quondam Yseboldi de Asten hereditarie vendidit Mijchaeli 

filio Henrici Moelner de Waderle hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

Helmont tradendam ex bonis dictis tGoet ten Beirgulen sitis in parochia 

de Doerne et ex eius attinentiis et que bona dictus quondam Yseboldus 

pater dicti venditoris erga dominum Willelmum van der Olijmolen 

presbitrum acquisiverat ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis prius inde solvendo promisit 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Emondus datum quarta post 

jubilate. 

 

BP 1177 f 239r 07 wo 16-05-1386. 

Johannes zvw Johannes Boem van Druenen droeg al zijn goederen over aan 

Franco der Gheerdenmaker. 

 

Johannes filius quondam (dg:He) Johannis Boem #de Druenen# omnia sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: he) quocumque locorum 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Franconi der Gheerdenmaker 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 239r 08 vr 18-05-1386. 

Johannes gnd van der After en zijn broer Thomas beloofden aan de 

secretaris, tbv jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel, 38 gulden, 30 
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Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren over een jaar (zo 

26-05-1387) te betalen. 

 

Johannes (dg: filiu) dictus van der After et Thomas eius frater 

promiserunt michi ad opus domicelli (dg: do) Willelmi de Meerhem domini 

de Bucstel XXXVIII gulden scilicet XXX Hollant placken! a festo 

penthecostes proxime ultra annum persolvendos (dg: p). Testes Scilder et 

Raet datum sexta post jubilate. 

 

BP 1177 f 239r 09 vr 18-05-1386. 

Thomas zvw Thomas van den Nuwenhuize droeg over aan zijn broer Johannes 

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

gelegen onder Sint-Oedenrode. 

 

(dg: dictus) Thomas filius quondam Thome van den Nuwenhuize omnes 

hereditates sibi de morte quondam suorum parentum successione hereditarie 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Rode sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 239r 10 vr 18-05-1386. 

Destijds had vrouwe Eva wv hr Rutgherus van Ouden ridder (1) haar 

vruchtgebruik in alle allodiale en cijnsgoederen, waarin wijlen voornoemde 

hr Rutgherus was overleden, (2) haar vruchtgebruik in ¼ deel van de tiende 

van wijlen voornoemde hr Rutgherus, in Nuenen, Wetten en Gherwen, 

overgedragen aan haar kinderen Arnoldus, Margareta en Clemencia. Voornoemde 

Clemencia gaf thans uit aan haar voornoemde broer Arnoldus haar 1/3 deel in 

voornoemde goederen en in ¼ deel van voornoemde tiende, voor de duur van 

het leven van voornoemde vrouwe Eva, voor de cijnzen en pachten die eruit 

gaan, en voor een jaarlijkse cijns van 13 oude schilden, 4 gulden voor 3 

oude schilden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. Voornoemde Arnoldus beloofde voornoemde Clemencia 

schadeloos te houden van alle schulden, die voornoemde wijlen hr Rutgherus 

en vrouwe Eva verschuldigd waren aan verschillende personen. Twee brieven. 

 

Notum sit universis quod cum domina Eva relicta quondam domini Rutgheri 

de Ouden militis cum tutore suum usufructum atque totum jus sue vitalis 

possessionis quem et quod ipsa habuit seu habere potuit (dg: ac poterit) 

quovis modo in omnibus bonis allodialibus et censualibus in quibus dictus 

quondam dominus (dg: Ricoldus) Rutgherus decessit quocumque locorum 

situatis atque usufructum suum et totum jus sue vitalis possessionis quem 

et quod dicta domina Eva habuit seu habere potuit ac debuit in una quarta 

parte decime dicti quondam domini Rutgheri site in parochiis de Nuenen de 

Wetten et de Gherwen legitime supportasset Arnoldo Margarete et (dg: Cle) 

Clemencie suis liberis prout in litteris constituta igitur coram scabinis 

infrascriptis dicta Clemencia #cum tutore# terciam partem ad se 

spectantem in dictis bonis et quarta parte dicte decime dedit ad annuum 

pactum dicto Arnoldo suo fratri ab eodem (dg: ?ad #?ad#) ad vitam dicte 

domine Eve et non ultra possidendas pro censibus et paccionibus prius 

inde solvendis atque pro annuo censu XIII aude scilde scilicet IIII 

gulden pro tribus aude scilde dandis dicte Clemencie (dg: dandis dicte 

Clemencie) a dicto Arnoldo anno quolibet ad vitam dicte domine Eve et non 

ultra mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo nativitatis 

Domini proxime ex premissis promittens cum tutore ratam servare et alter 

repromisit super omnia et promisit super omnia quod ipse dictam 

Clemenciam ab omnibus debitis que dictus quondam dominus Rutgherus et 

dicta domina Eva solvere tenebantur personis quibuscumque indempnem 

servabit tali condicione quod post mortem dicte domine Eve dicta donacio 

atque promissiones predicte omnino nulle erunt et simpliciter cassate. 

Testes Neijnsel et Emondus datum sexta post jubilate. Duplicetur. 
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BP 1177 f 239r 11 di 03-07-1386. 

Destijds hadden Yda wv Lambertus gnd van den Laer en Yda, dv voornoemde 

wijlen Lambertus en Yda, een huis64,65 en erf in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd van Heze enerzijds en 

erfgoed van Sanderus gnd Wamboijsticker anderzijds verkocht aan Henricus 

gnd van den Zande. Vervolgens hadden voornoemde Yda en Yda beloofd dat 

Lambertus zv Yda dvw voornoemde Lambertus afstand zou doen, zodra hij 

meerderjarig is. Thans deed voornoemde Lambertus afstand tbv (1) kvw 

voornoemde Henricus van den Zande voor een helft, (2) erfg vw Godestoedis 

evw voornoemde Henricus van den Zande voor de andere helft. Drie brieven 

maken: een voor Yda, de andere voor de kinderen en de derde voor Willelmus 

van Oijen. 

 

Notum sit universis quod cum Yda relicta quondam Lamberti dicti van den 

Laer et Yda filia predictorum quondam Lamberti et Yde cum suis tutoribus 

domum et aream sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Johannis dicti de Heze ex uno et inter hereditatem Sanderi 

dicti Wamboijsticker ex alio cum attinentiis eiusdem domus et aree 

singulis et universis legitime et hereditarie vendidissent Henrico dicto 

van den Zande et cum deinde dicte Yda et Yda cum dictis earum tutoribus 

promisissent quod ipse Lambertum filium Yde filie dicti quondam Lamberti 

dum ad annos pubertatis pervenerit super dicta domo et area atque super 

toto jure sibi in eadem quovis modo competente ad opus predicti Henrici 

van den Zande hereditarie facient renunciare prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Lambertus super 

dicta domo et area atque super toto jure sibi in eadem quovis modo 

competente (dg: hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte) ad opus (dg: dicti Henrici van den Zande 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare testes) liberorum dicti 

quondam Henrici van den Zande pro una medietate et ad opus heredum 

quondam Godestoedis uxoris olim dicti quondam Henrici van den Zande 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: Scilder et) Lnijs et Scilder datum tercia post Pe 

Pau. Et triplicetur quarum unam habebit Yda alteram liberi et 3am (dg: 

dicti Hen) Willelmus de Oijen. 

 

BP 1177 f 239r 12 vr 18-05-1386. 

Nicholaus, Aleidis en Elisabeth, kvw Ludovicus van Crempselaer, verkochten 

aan Willelmus zv Johannes van Oijen de helft66 in twee huizen67 en erven, in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Heze enerzijds en erfgoed van Sanderus Wamboesticker anderzijds, welke 

helft aan hem gekomen was na overlijden van hun zuster Goetstodis wv 

Henricus van den Sande. 

 

Nicholaus Aleidis et Elisabeth liberi quondam Ludovici de Crempselaer cum 

tutore (dg: ...) medietatem ad ipsos spectantem in (dg: domo et area) 

#duabus domibus et areis# sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Johannis de Heze ex uno et hereditatem Sanderi Wamboesticker 

ex alio quam medietatem ipsis de morte quondam Goetstodis eorum sororis 

relicte quondam Henrici van den Sande successione hereditarie advolutam 

esse dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Willelmo 

filio Johannis de Oijen promittentes cum tutore ratam servare et 

                         
64 Zie → BP 1177 f 239r 12 vr 18-05-1386, verkoop van de helft in twee 

huizen, waarvan er een waarschijnlijk dit huis is. 
65 Zie → BP 1180 p 269r 05 do 14-01-1395, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
66 Zie → BP 1177 f 250r 06 za 04-08-1386, verkoop van de helft van een van 

de huizen. 
67 Zie ← BP 1177 f 239r 11 di 03-07-1386, afstand doe van waarschijnlijk een 

van deze twee huizen. 
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obligationem ex parte eorum deponere. Testes Emondus et Steenwech datum 

sexta post jubilate. 

 

BP 1177 f 239r 13 vr 18-05-1386. 

Theodericus van Rode snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de R[o]de sartor prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf8 A 13 f.239v. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 19-05-1386. 

 Secunda post cantate: maandag 21-05-1386. 

 Quinta post cantate: donderdag 24-05-1386. 

 Sexta post cantate: vrijdag 25-05-1386. 

 

BP 1177 f 239v 01 za 19-05-1386. 

Johannes die Jonghe molenaar, zijn vrouw Yda wv Arnoldus gnd Meijken zvw 

Henricus Vos, en Henricus en Elizabeth, kv voornoemde Yda, verkochten aan 

Denkinus zv Denkinus van der Eijken een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Heeswijk, tussen Theodericus Writer enerzijds en 

wijlen Arnoldus Boest en Gheerlacus Lucaes soen anderzijds, reeds belast 

met 4 schelling. De brief overhandigen aan hr Gerardus Groij. 

 

(dg: Yda) #Johannes die Jonghe multor maritus legitimus Yde sue uxoris# 

relicte quondam Arnoldi dicti Meijken filii quondam Henrici Vos #et dicta 

Yda cum eodem tamquam cum tutore# Henricus et Elizabeth (dg: eius) liberi 

#dicte Yde# cum tutore hereditarie vendiderunt Denkino filio (dg: qu) 

Denkini van der Eijken hereditariam paccionem (dg: .) dimidii modi 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex domo et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in 

parochia de Hezewijc inter hereditatem Theoderici Writer #ex uno# et 

inter hereditatem quondam Arnoldi Boest et Gheerlaci Lucaes soen ex alio 

ut dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam deponere exceptis quatuor solidis exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Emont datum sabbato post jubilate. Traditur 

domino Gerardo Groij. 

 

BP 1177 f 239v 02 za 19-05-1386. 

Henricus nzvw Willelmus van Aa priester investiet van de kerk van Gestel 

bij Herlaar verkocht aan Johannes van Dijest schoenmaker een n-erfcijns van 

40 schelling, met Pinksteren te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 

17-05-1388), gaande uit een stuk land gnd Nennekens Hof, in Schijndel, 

tussen Henricus Heijnen soen enerzijds en Henricus van den Borne 

anderzijds, belast met 3 schelling aan de armen in Schijndel. 

 

Henricus filius naturalis quondam Willelmi de Aa presbitri investiti olim 

ecclesie (dg: eci) de Ghestel prope Herlaer hereditarie vendidit Johanni 

de Dijest sutori hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie penthecostes et et primo termino a penthecostes proxime 

futuro ultra annum ex pecia terre dicta Nennekens Hof sita in parochia de 

Scijnle inter hereditatem Henrici Heijnen soen ex uno et inter Henrici 

van den Borne ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus solidis 

pauperibus in Scijnle exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 239v 03 za 19-05-1386. 

Johannes zvw Johannes Sluijter van Lijt beloofde aan Gerardus van Hees 

riemmaker, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Pasen 9 oude 

schilden of de waarde en 12 Hollandse plakken te betalen, voor het eerst 
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met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387). 

 

Johannes filius quondam Johannis Sluijter de Lijt promisit super omnia se 

daturum et soluturum Gerardo de Hees corrigiatori ad spacium (dg: novem) 

sex anorum datam presentium sine medio sequentium (dg: annorum) anno 

quolibet dictorum sex annorum novem aude scilde seu valorem et XII 

Hollant #placken# pasce et pro primo termino pasche proxime. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 239v 04 ma 21-05-1386. 

Jacobus van Berze van der Horst beloofde aan Willelmus Poijn van 

Blitterswijc een n-erfcijns van 100 oude Franse schilden, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Jacobus van Berze van der Horst promisit super habita et habenda se 

daturum Willelmo Poijn de Blitterswijc hereditarium censum C aude scilde 

Francie hereditarie purificationis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis. Testes Scilder et Steenwech datum secunda post cantate. 

 

BP 1177 f 239v 05 do 24-05-1386. 

Goetscalcus Moelner en Emondus zvw Thomas snijder van Zonne beloofden aan 

de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 20 gulden met Sint-Jacobus 

aanstaande (wo 25-07-1386; 7+30+25=62 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Goetscalcus Moelner et Emondus filius quondam Thome sartoris de Zonne 

promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii etc XX gulden ad Jacobi proxime 

persolvendos pena II. Testes Emondus et Raet datum (dg: qu) quinta post 

cantate. 

 

BP 1177 f 239v 06 do 24-05-1386. 

Arnoldus zvw Nicholaus snijder van Geffen verkocht aan Theodericus zv 

Johannes van Herlaer molenaar een hofstad met gebouwen in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van hr Henricus van Best 

priester enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Broc anderzijds, behoudens 

voor voornoemde Petrus Broc gereserveerd 1 voet, en evenzo voor voornoemde 

hr Henricus van Best 1 voet gereserveerd voor hun osendrup, aan hem 

verkocht68 door Gerardus zvw Nicholaus van Boekel, belast met een weg die 

voornoemde Arnoldus eerder aan Theodericus zv Lambertus van den Hoevel 

verkocht had {niet afgewerkt contract69}. 

 

Arnoldus filius quondam Nicholai sartoris de Geffen domistadium quoddam 

situm in Busco in vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter hereditatem 

domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter hereditatem Petri dicti 

Broc ex alio salva tamen dicto Petro Broc una pedata terre atque eidem 

domino Henrico de Best similiter una pedata terre pro eorum stillicidiis 

ibidem venditum sibi a Gerardo filio quondam Nicholai de Boekel prout in 

litteris simul cum edificiis in dicto domistadio consistentibus 

hereditarie vendidit Theoderico filio Johannis de Herlaer multori 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare etobligationem 

ex parte sui deponere excepta via quadam quam dictus Arnoldus Theoderico 

filio Lamberti van den Hoevel prius vendiderat. 

 

BP 1177 f 239v 07 ±do 24-05-1386. 

Arnoldus zvw Nicholaus snijder van Geffen verkocht aan Theodericus zv 

Johannes van Herlaer een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van hr 

Henricus van Best priester enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Broc 

                         
68 Zie ← BP 1176 f 341r 06 za 30-01-1384, verkoop van deze hofstad. 
69 Voor afgewerkte contract, zie → BP 1177 f 239v 12 vr 25-05-1386. 
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anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus zvw Nicholaus snijder van Geffen 

{niet afgewerkt contract70,71}. 

 

Arnoldus venditor hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domistadio sito in 

Busco in vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter hereditatem domini 

Henrici de Best presbitri ex uno et hereditatem Petri dicti Broc ex alio 

venditum sibi a Gerardo filio qondam Nicholai sartoris de Geffen prout in 

litteris hereditarie vendidit Theoderico filio Johannis (dg: ..) de 

Herlaer supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 239v 08 ±do 24-05-1386. 

Jacobus Aven soen en Rodolphus van den Grave: een huis, tuin en 

erfgoederen, die waren van Johannes van Brochoeven, nu aan hen behorend, in 

Tilburg, aan voornoemde Johannes {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Gerardus) Jacobus Aven soen et Rodolphus van den Grave domum ortum 

aque totas hereditates que fuerant Johannis de Brochoeven nunc ad se 

spectantes sitos in parochia de Tilborch prout ad dictum Johannem. 

 

BP 1177 f 239v 09 vr 25-05-1386. 

Gerardus van den Veken en zijn vrouw Hadewigis beloofden aan Rodolphus van 

Gravia, tbv hem en Jacobus Aven soen, gedurende 3 jaar, elk jaar met 

Lichtmis 3 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. Verder 

beloofden ze gedurende die 3 jaar te betalen (1) 20 schelling, die Johannes 

van Broechoeven uit zijn erfgoederen, in Tilburg, nu aan voornoemde 

Rodolphus en Jacobus behorend, aan de priesters in Den Bosch betaalt, (2) 6 

schelling aan de H.Geest in Tilburg, (3) zekere cijnzen, gaande uit 

voornoemde erfgoederen van voornoemde Johannes van Broechoeven. De huurders 

zullen het huis van voornoemde Johannes van Broechoven, in Tilburg, 

onderhouden. 

 

Gerardus van den Veken et Hadewigis #eius uxor# promiserunt super omnia 

Rodolpho de Gravia ad opus sui et ad opus Jacobi Aven soen se daturos 

dictis Rodolpho et Jacobo ad spacium trium annorum proxime futurorum 

quolibet dictorum trium anno tres modios siliginis mensure de Busco anno 

quolibet dictorum trium annorum purificationis et in Busco tradendos 

promiserunt insuper dicti debitores ut supra quod ipsi XX solidos quos 

Johannes de Broechoeven ex suis hereditatibus sitis in parochia de 

Tilborch nunc ad dictos Rodolphum et Jacobum spectantibus presbitris in 

Busco atque sex solidos mense sancti spiritus in Tilborch ac! atque 

ceteros census solvendos ex dictis hereditatibus dicti Johannis de 

Broechoeven !solvendos dabunt dicto termino durante quod dictis Rodolpho 

et Jacobo nullum dampnum exinde eveniat durante dicto termino et quod 

ipsi debitores domum que fuerat dicti Johannis de Broechoven sitam in 

Tilborch in bona disposicione tenebunt dicto spacio durante. Testes Emont 

et Goessuinus datum sexta post cantate. 

 

BP 1177 f 239v 10 vr 25-05-1386. 

Godefridus van der Haseldonc verkocht aan Luijtgardis gnd Bauderics wv 

Theodericus smid van Turingen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit een beemd gnd die Abeemd, in Asten, tussen erfgoed 

van het klooster van Bijnderen enerzijds en de gemeint van Asten 

                         
70 Zie → BP 1177 f 239v 12 vr 25-05-1386, verkoop aan Theodericus zv 

Johannes van Herlaer van deze hofstad. 
71 Zie → BP 1177 f 240r 01 vr 25-05-1386, verkoop aan Theodericus zv 

Johannes van Herlaer van een cijns van 4 pond die op deze hofstad was 

gevestigd. 
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anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Godefridus van der Haseldonc hereditarie vendidit Luijtgardi (dg: B) 

dicte Bauderics relicte quondam Theoderici fabri de Turingen hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

quodam prato dicto die Abeemt sito in parochia de Asten inter hereditatem 

conventus de Bijnderen ex uno et inter (dg: hereditaem) communitatem de 

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

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Trude et Gossuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 239v 11 vr 25-05-1386. 

Johannes Loekoeman zvw Johannes gnd Loekeman beloofde aan Gerardus zvw 

Johannes gnd die Rode van Os 32 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-

1386) te betalen. 

 

Johannes Loekoeman! filius quondam Johannis dicti Loekeman promisit 

Gerardo filio quondam Johannis dicti die Rode de Os XXXII gulden ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. [Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 239v 12 vr 25-05-1386. 

Arnoldus zvw Nijcholaus snijder van Gheffen verkocht aan72 Theodericus zv 

Johannes van Herlaer een hofstad73,74,75 met gebouwen in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van hr Henricus van Best 

priester enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Broc anderzijds, voor 

voornoemde Petrus Broc 1 voet gereserveerd en voor voornoemde hr Henricus 

van Best evenzo 1 voet voor hun osendrup, welke hofstad voornoemde Arnoldus 

gekocht76 had van Gerardus zvw Nijcholaus van Boekel, in voornoemde hofstad 

gereserveerd voor Theodericus van den Hoevel een weg, tussen voornoemde 

Theodericus enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, 150 voet lang, af 

te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, welke weg voornoemde Theodericus 

gekocht had van voornoemde Arnoldus. Uit deze hofstad moeten 1 oude groot 

aan de hertog en een b-erfcijns van 3 pond geld worden betaald; wat meer 

betaald zou moeten worden wordt afgehandeld. 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai sartoris de Gheffen domistadium quoddam 

situm in Busco in vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter hereditatem 

domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter hereditatem Petri dicti 

Broc ex alio salva tamen dicto Petro (dg: un) Broc una pedata et dicto 

domino Henrico de Best similiter una pedata terre pro eorum stillicidiis 

ibidem (dg: simul cum edificiis in dicto domistadio consistentibus 

excepta tamen et reservata) quod domistadium dictus Arnoldus erga 

Gerardum filium quondam Nijcholai de Boekel emendo acquisiverat prout in 

litteris simul edificiis in dicto domistadio consistentibus ut dicebat 

excepta tamen #de dicto domistadio# et reservata Theoderico van den 

Hoevel quadam via sita ibidem inter hereditatem dicti Theoderici ex uno 

et inter hereditatem dicti Arnoldi ex alio et que via continet centum et 

quinque pedatas in longitudine mensurando a communi platea retrorsum quam 

viam dictus (dg: V) Theodericus erga dictum Arnoldum emendo acquisiverat 

(dg: pro) prout huiusmodi via est sita et in eo jure quo ibidem consistit 

                         
72 Zie ← BP 1177 f 239v 07 ±do 24-05-1386, niet afgewerkte contract van 

verkoop aan Theodericus zv Johannes van Herlaer van een cijns uit deze 

hofstad. 
73 Zie ← BP 1177 f 239v 06 do 24-05-1386, niet afgewerkte contract van 

verkoop van de hofstad. 
74 Zie → BP 1177 f 240r 01 vr 25-05-1386, verkoop aan Theodericus zv 

Johannes van Herlaer van een cijns van 4 pond die op deze hofstad was 

gevestigd. 
75 Zie → BP 1177 f 323r 12 do 20-09-1386 (1), overdracht van deze hofstad. 
76 Zie ← BP 1176 f 341r 06 za 30-01-1384, verkoop van deze hofstad. 
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ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio Johannis de Herlaer 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta dicta via quam dictus 

Theodericus obtinebat iuxta continentiam suarum litterarum exinde 

confectarum promisit insuper super omnia quod (dg: ipse omnem 

obligationem in) si quid de dicto domistadio cum suis edificiis esset 

solvendum quam praeter (dg: censum domini duc) unum grossum antiquum 

domino duci exinde solvendum et praeter hereditarium censum trium 

librarum monete quod ipse hoc dicto emptori deponet omnino. Testes 

Neijnsel et Emont datum supra. 

 

BP 1177 f 239v 13 vr 25-05-1386. 

Theodericus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Theodericus77] van den Hoevel ....... prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf8 A 14 f.240. 

 Sexta post cantate: vrijdag 25-05-1386. 

 Secunda post vocum: maandag 28-05-1386. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 26-05-1386. 

 

BP 1177 f 240r 01 vr 25-05-1386. 

Arnoldus zvw Nijcholaus snijder verkocht aan Theodericus zv Johannes van 

Herlaer timmerman een b-erfcijns78 van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad79 in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van hr 

Henricus van Best enerzijds en erfgoed van Petrus Broc anderzijds, aan 

voornoemde Arnoldus verkocht80 door Gerardus zvw Nijcholaus van Boekel. 

 

(dg: Gerardus filius quondam Nijcholai de Boekel) #Arnoldus filius 

quondam Nijcholai sartoris# hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domistadio 

quodam sito in Busco in vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter 

hereditatem (dg: predicti) domini Henrici de Best ex uno et inter 

hereditatem Petri Broc ex alio venditum dicto Arnoldo a Gerardo filio 

quondam Nijcholai de Boekel prout in litteris (dg: s) vendidit Theoderico 

filio Johannis de Herlaer carpentarii supportavit cum litteris et aliis 

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

Testes Neijnsel et Emont datum sexta post cantate. 

 

BP 1177 f 240r 02 vr 25-05-1386. 

Theodericus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 240r 03 vr 25-05-1386. 

Katherina wv Theodericus Rover Uden soen machtigde haar zoon Theodericus 

haar tegoeden op te eisen. 

 

Katherina relicta quondam Theoderici Rover Uden soen dedit potestatem 

Theoderico suo filio petendi sua debita usque ad revocacionem. Testes 

Neijnsel et Emont datum supra. 

 

                         
77 Aanvulling op basis van BP 1177 f 240r 02. 
78 Zie → BP 1177 f 323r 12 do 20-09-1386 (2), overdracht van deze cijns. 
79 Zie ← BP 1177 f 239v 12 vr 25-05-1386, verkoop van deze hofstad aan 

Theodericus zv Johannes van Herlaer. 
80 Zie ← BP 1176 f 341r 06 za 30-01-1384, verkoop van deze hofstad. 
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BP 1177 f 240r 04 vr 25-05-1386. 

Arnoldus zvw Rodolphus die Koeter verkocht aan Thomas Willems soen, tbv de 

armen in het Groot Gasthuis in Den Bosch naast de gevangenpoort, een 

n-erfcijns van 1½ oude schild of de waarde, met Pasen in Den Bosch te 

betalen, gaande uit (1) een erfgoed, gnd dat Scoetveld, in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd Herende, naast de plaats gnd die Donk, beiderzijds tussen 

Arnoldus gnd die Cuper, (2) een stuk land, gnd die Elst, ter plaatse gnd 

Herende, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en 

Henricus Stakenborch anderzijds, (3) een stuk land aldaar, beiderzijds 

tussen Henricus Weggheman, reeds belast met de grondcijns. De cijns mag 

uitsluitend voor de armen worden aangewend. 

 

Arnoldus filius quondam Rodolphi die Koeter hereditarie vendidit (dg: 

Egidio de Spina) #Thome Willems soen# ad opus (dg: hospitalis maioris) 

pauperum pro tempore decumbentium et degentium in maiori hospitali sito 

in Busco iuxta portam captivorum hereditarium censum unius et dimidii 

aude scilt seu valorem solvendum hereditarie pasche et in Busco tradendum 

ex (dg: pecia) hereditate dicta dat Scoetvelt sita in parochia de Beke 

prope Arle (dg: iuxta locum) ad locum dictum Herende iuxta locum dictum 

die Donc inter hereditatem Arnoldi dicti die Cuper ex utroque latere 

coadiacentem et ex pecia terre dicta die Elst sita in #dicto# loco (dg: 

dicto) Herende vocato inter hereditatem conventus de Bijnderen ex uno et 

inter hereditatem Henrici Stakenborch ex alio atque ex pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem (dg: Ar) Henrici Weggheman ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem tali condicione quod dictus census singulis annis et 

perpetue convertetur et exponetur in usum et fructionem dictorum pauperum 

et non alias. Testes Trude et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 240r 05 vr 25-05-1386. 

Egidius van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 240r 06 ma 28-05-1386. 

Jacobus zvw Johannes gnd Jacobs soen van Erpe droeg al zijn erfgoederen en 

goederen onder Erp over aan Johannes gnd Bouman bontwerker. 

 

(dg: Go) Jacobus filus quondam Johannis dicti Jacobs soen de Erpe omnes 

suas hereditates et omnia et singula bona sua quecumque quocumque locorum 

infra parochiam de Erpe consistentia sive sita supportavit Johanni dicto 

Bouman pellifici promittens warandiam. Testes Lonijs et Neijnsel datum 

secunda post vocum. 

 

BP 1177 f 240r 07 vr 25-05-1386. 

Henricus Heijnen soen van Broeghel beloofde aan Johannes zv Henricus Dekens 

soen 5 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-

10-1386) te betalen. 

 

Henricus Heijnen soen de Broeghel promisit Johanni filio (dg: qu) Henrici 

Dekens soen quinque Brabant dobbel seu valorem ad (dg: Lamberti) Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Goessuinus datum sexta 

post cantate. 

 

BP 1177 f 240r 08 vr 25-05-1386. 

Johannes zvw Rodolphus Rover van Vladeracken en Johannes Muijlken beloofden 

aan Ghisbertus van Vlochoven 90 franken, 36 Hollandse plakken voor 1 frank 

gerekend, na maning te betalen. 
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Johannes filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken et Johannes 

Muijlken promiserunt Ghisberto de Vlochoven nonaginta francos scilicet 

XXXVI Hollant placken pro quolibet vel valorem eorundem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 240r 09 vr 25-05-1386. 

Hr Ricoldus Koc beloofde voornoemde twee schadeloos te houden. 

 

+. 

Dominus Ricoldus Koc promisit dictos duos indempnes servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 240r 10 za 26-05-1386. 

Johannes van Zidewijnden gaf uit aan Hermannus Hixspoer nzvw Johannes van 

den Kerchoeve (1) ¼ deel in een hoeve die was van wijlen Arnoldus gnd Bije 

van Kessel, in Moergestel; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit 

gaan en thans voor een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, en 1 

steen vlas, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Hermannus en 

Aleidis dvw Gerardus Hixspoer beloofden het onderpand van waarde te houden. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Aleidis dvw Gerardus Hixspoer tot 

onderpand (2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oisterwijk, die 

Arnoldus van der Scueren met Lichtmis aan haar moet leveren, gaande uit de 

helft van de hoeve gnd die Loever, in Westilburg. 

 

Johannes de Zidewijnden quartam partem ad se spectantem in quodam manso 

qui fuerat quondam Arnoldi dicti Bije de Kessel sito in parochia de 

Gestel prope Oesterwijc atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum sitis ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Hermanno Hixspoer filio naturali quondam Johannis van den Kerchoeve ab 

eodem pro censibus prius inde solvendis dandis atque pro hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco et unius 

steen lini danda dicto Johanni a dicto Hermanno purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: promiserunt insuper dictus Hermannus et 

cum eo Aleidis filia quondam Gerardi Hixspoer cum tutore sufficientem) 

#et cum ea Aleidis infrascripta cum tutore sufficientem# et ad maiorem 

securitatem solucionis dicte paccionis Aleidis filia quondam Gerardi 

Hixspoer cum tutore hereditariam paccionem unius et dimidii modii 

siliginis mensure de Oesterwijc quam Arnoldus van der Scueren sibi 

solvere tenetur hereditarie purificationis ex medietate mansi dicti die 

Loever sito in parochia de Westilborch ut dicebat #ad pignus imposuit# et 

(dg: promiserunt dicta Aleidis #cum tutore# et H cum tutore et Hermannus 

sufficientem facere). Testes Lonijs et Goessuinus datum sabbato post 

cantate. 

 

BP 1177 f 240r 11 za 26-05-1386. 

Johannes Crillaert beloofde aan Johannes gnd Lemken 13 oude schilden of de 

waarde en 9 Hollandse plakken81 vandaag over een jaar (zo 26-05-1387) te 

betalen. 

 

Johannes Crillaert promisit (dg: Joh) Johanni dicto Lemken (dg: Johanni 

Bitter et Gerardo de Mulsel ad opus Heilwigis Aleidis Margarete et Trude 

sororum filiarum quondam Gerardi dicti des Papen soen) XIII aude scilde 

vel valorem atque novem Hollant placken a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 240r 12 za 26-05-1386. 

Godefridus van Langvelt droeg een hoeve gnd Scoijlen, in Nuenen, over aan 

                         
81 Zie → BP 1178 f 073v 03 ±do 21-01-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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zijn zoon Petrus. 

 

(dg: Egid) Godefridus de Langvelt mansum terre dictum Scoijlen situm in 

parochia de Nuenen cum eius attinentiis ut dicebat hereditarie 

supportavit Petro suo filio promittens ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 240r 13 za 26-05-1386. 

Nicholaus zvw Petrus Becker droeg over aan Willelmus Coptiten, tbv Johannes 

van Ghemonden, een b-erfcijns van 6 pond geld, op Sint-Petrus-Stoel te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Oijen, ter plaatse gnd Ghornic, 

tussen Henricus zv Heilwigis wv Goessuinus van Goernic enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, (2) 8 morgen land in Oijen, achter voornoemd huis 

en tuin, welke cijns Johannes Becker zvw Henricus gnd Becker gekocht had 

van voornoemde Heilwigis, en welke cijns nu aan voornoemde Nicholaus 

behoort. 

 

Nicholaus filius quondam Petri Becker hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie in die beati Petri ad cathedram ex domo et 

orto sitis in parochia de Oijen ad locum dictum Ghornic inter hereditatem 

Henrici filii Heilwigis relicte quondam Goessuini de Goernic ex uno et 

inter communem stegam ex alio atque ex octo iugeribus terre sitis in 

dicta parochia retro domum et ortum predictos quem censum Johannes Becker 

filius quondam Henrici dicti Becker erga dictam Heilwigem emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus Nicholaus nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie supportavit Willelmo Coptiten ad opus 

Johannis de Ghemonden simul cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui atque suorum coheredum deponere. Testes Raet 

et Goessuinus datum sabbato post cantate. 

 

BP 1177 f 240r 14 za 26-05-1386. 

Voornoemde Nicholaus zvw Petrus Becker droeg over aan Willelmus Coptiten, 

tbv Johannes van Gemonden, een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oijen, tussen Johannes 

Musche enerzijds en Heijmericus zv Leijta anderzijds, welke cijns aan 

Johannes gnd Becker zvw Henricus gnd Becker was verkocht door Henricus gnd 

van Keent van Oijen, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Dictus Nicholaus hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini (dg: ex) de duobus jugeribus terre sitis 

in parochia de Oijen inter hereditatem Iohannis Musche ex uno et inter 

hereditatem Heijmerici filii Leijte venditum Johanni dicto Becker filio 

quondam Henrici dicti Becker ab Henrico dicto de Keent de Oijen prout in 

litteris et quem censum nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo Coptiten ad opus Johannis de Gemonden cum litteris 

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

in hoc coheredum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 240r 15 za 26-05-1386. 

Voornoemde Nicholaus zvw Petrus Becker droeg over aan Willelmus Coptiten, 

tbv Johannes van Gemonde, een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Besnijdenis te betalen, gaande uit 2 morgen land, waarvan (1) 1 morgen in 

Oijen, ter plaatse gnd ?Oluents Akker, beiderzijds tussen Johannes gnd Uden 

soen, (2) de andere morgen in Oijen, ter plaatse gnd Tummelen, tussen 

Arnoldus van Hezebeen enerzijds en Heijmericus van Hemelrike zv Bertha 

anderzijds, welke cijns Johannes gnd Becker zvw Henricus gnd Becker gekocht 

had van Henricus poortwachter van de heer van Boxtel, en welke cijns nu aan 

voornoemde Nicholaus behoort. 

 

Dictus Nicholaus hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo circons! circoncisionis Domini de duobus jugeribus 
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terre quorum unum situm est in parochia de Oijen ad locum dictum ?Oluents 

Acker inter hereditates Johannis dicti Uden soen ex utroque latere 

coadiacentes et reliquum situm est in eadem parochia de Oijen ad locum 

dictum Tummelen inter hereditatem Arnoldi de Hezebeen ex uno et inter 

hereditatem Heijmerici de Hemelrike filii Berthe ex alio !venditum 

Johanni dicto Becker filio quondam Henrici dicti Becker erga Henricum 

portarium domini de Bucstel acquisiverat prout in litteris et quem censum 

dictus Nicholaus nunc ad se pertinere ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo Coptiten ad opus Johannis de Gemonde cum litteris et jure 

promittens per totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf8 B 01 f.240v. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 26-05-1386. 

 Secunda post vocum: maandag 28-05-1386. 

 Tercia post vocum: dinsdag 29-05-1386. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 30-05-1386. 

 

BP 1177 f 240v 01 za 26-05-1386. 

Nicholaus zvw Petrus Becker droeg over aan Willelmus Coptiten, tbv Johannes 

van Ghemonden, een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit (1) 8 morgen land in Oijen, ter plaatse gnd Goernic, tussen 

Thomas zvw Mathijas enerzijds en Erkenradis dv Gerardus gnd Wanghe 

anderzijds, (2) 4 hont land, in Oijen, ter plaatse gnd Goerinc, tussen 

Arnoldus van Hesewijc enerzijds en Johannes zv Bernardus anderzijds, welke 

cijns Johannes gnd Becker zvw Henricus Becker verworven had van Alardus zvw 

Willelmus zv Alardus gnd van Goerinc, en welke cijns nu aan voornoemde 

Nicholaus behoort. 

 

Nicholaus filius quondam Petri Becker hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie in festo pasche ex octo jugeribus terre 

sitis in parochia de Oijen ad locum dictum Goernic inter hereditatem (dg: 

quondam) Thome filii quondam Mathije ex uno et inter hereditatem 

Erkenradis filie Gerardi dicti Wanghe ex alio atque ex quatuor hont terre 

sitis in dicta parochia de Oijen ad dictum locum Goerinc nuncupatum inter 

hereditatem Arnoldi de Hesewijc ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Bernardi ex alio quem censum Johannes dictus Becker filius quondam 

Henrici Becker erga Alardum filium quondam Willelmi filii Alardi dicti de 

Goerinc #acquisiverat# prout in litteris et quem censum dictus Nicholaus 

nunc ad se pertinere dicebat hereditarie supportavit Willelmo Coptiten ad 

opus Johannis de Ghemonden cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et suorum in hoc coheredum deponere. Testes 

Raet et Goessuinus datum sabbato post cantate. 

 

BP 1177 f 240v 02 za 26-05-1386. 

Een vidimus maken van de brief beginnend met “De broers Henricus, Alardus 

en Matheus, kvw Henricus Becker”, en Nicholaus zvw Petrus Becker verklaarde 

de brief, tbv Johannes van Gemonden, te bezitten en beloofde de brief te 

overhandigen aan Willelmus Coptiten, tbv Johannes van Gemonden. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus Alardus et Matheus fratres 

filii quondam Henrici Becker et Nicholaus filius quondam Petri Becker 

recognovit se dictas litteras ad opus Johannis de Gemonden tenere et 

promisit Willelmo Coptiten ad opus Johannis de Gemonden tradere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 240v 03 ma 28-05-1386. 

Johannes van Audehuesden beloofde aan Johannes Gherijts soen 6 gulden met 

Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Johannes de Audehuesden promisit Johanni Gherijts soen VI gulden ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Lonijs et Neijsel datum 
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secunda post vocum. 

 

BP 1177 f 240v 04 ma 28-05-1386. 

Voornoemde Johannes Gerijts soen verklaarde ontvangen te hebben van 

Johannes van Audehuesden alle schulden, die voornoemde Johannes van 

Audehuesden verschuldigd was aan Johannes van Doerne. Verder verklaarde 

eerstgenoemde Johannes dat voornoemde Johannes van Audehuesden de schulden 

betaald heeft, die hij aan hem verschuldigd was, uitgezonderd de 6 gulden, 

heden aan hem beloofd. 

 

Dictus Johannes Gerijts soen recognovit se recepisse a Johanne de 

Audehuesden omnia debita que dictus Johannes de Audehuesden Johanni de 

Doerne solvere tenebatur et promisit primodictus Johannes super omnia si 

dictus Johanes de Audehuesden occacione dictorum debitorum impetetur 

extunc imdempnem servare preterea recognovit primodictus Johannes sibi 

dictum Iohannem de Audehuesden persolvisse queque debita que sibi 

tenebatur a quocumque tempore usque nunc salvis sibi VI gulden sibi in 

die presenti promissis ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 240v 05 ma 28-05-1386. 

Henricus van Ghestel kramer ontving, tbv Johannes zvw Theodericus van 

Ghesel, van Johannes van Boert alias Goet Ghesel een bed, een tuniek en 

drie zilveren lepels. Indien voornoemde Johannes zvw Theodericus voornoemde 

Johannes van Boert hierover later zou aanspreken, zal voornoemde Henricus 

van Ghestel aan voornoemde Johannes van Boert 12 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, betalen. 

 

Henricus de Ghestel institor palam recognovit se recepisse a Johanne de 

Boert alias dicto Goet Ghesel unum lectum (bed) et unam sargiam (tuniek, 

vide sarica) et (dg: unum) tria (dg: tr) coclearia (lepel) argenta 

scilicet ad opus Johannis filii quondam Theoderici de Ghesel (dg: pro) et 

promisit super omnia (dg: si) quod si (dg: primodicto Johanni de Boert) 

dictus Johannes filius quondam dicti Theoderici in posterum impetetur 

dictum Johannem de Boert occacione premissorum extunc dictus Henricus 

dabit et exsolvet dicto Johanni de Boert XII licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato. Testes Lonijs et Raet datum 

supra. 

 

BP 1177 f 240v 06 ma 28-05-1386. 

Henricus Wolf verhuurde aan Jordanus Geroncs soen van Orthen een kamp, in 

de dingbank van Empel, ter plaatse gnd des Papen Kamp, tussen wijlen 

Johannes Wrede enerzijds en erfgoed gnd de L..hghennen Kamp anderzijds, 

voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (ma 25-12-1385), 

per jaar voor 6¾ oude schild, met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde 

Jordanus en met hem Johannes Geroncs soen beloofden dit. 

 

Henricus Wolf quendam campum situm in jurisdictione de Empel in loco 

dicto des Papen Camp inter hereditatem quondam Johannis Wrede ex uno et 

inter hereditatem dictam den L..hghennen (dg: q) Camp ex alio ut dicebat 

locavit Jordano Geroncs soen de Orthen ab eodem ad spacium quinque (dg: 

post) annorum post festum nativitatis Domini proxime (dg: futurum) 

preteritum sine medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum 

quinque annorum pro septem aude scilde minus una quarta parte unius aude 

scilt seu valorem danda sibi ab alio anno quolibet dictorum quinque 

annorum (dg: nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime futurum) #Martini# promittens warandiam et obligationem deponere 

et alter et cum Johannes Geroncs soen repromiserunt indivisi super omnia. 

Testes Lonijs et Neijnsel datum supra. 
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BP 1177 f 240v 07 ma 28-05-1386. 

(dg: Jordanus beloofde Johannes schadeloos). 

 

(dg: Jordanus promisit Johannem indem). 

 

BP 1177 f 240v 08 ma 28-05-1386. 

Jordanus beloofde Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Jordanus promisit Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 240v 09 di 29-05-1386. 
Vergelijk GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.18v, 20-11-1386. 

Willelmus en Walterus gnd Bac, broers, kv Amelius gnd de Bardwijck, beloofden aan Wijnricus 

gnd Screijnmeker ten behoeve van kvw Johannes zvw Henricus gnd Screijnmeker, dat zij hun 

zuster Elisabeth, dv voornoemde Amelius, afstand zullen laten doen van de helft, behorend aan 

voornoemde Amelius, in een erfpacht van 11 zester rogge, Bossche maat, die Arnoldus gnd de 

Oirle, wonend in Boxtel, aan Johannes Dicbier moest leveren, jaarlijks met Sint-Andreas, 

gaande uit een stuk land gnd die Eertse Strepe, in Mulsel in Boxtel, welke pacht voornoemde 

Amelius en voornoemde Johannes zvw Henricus Screijnmeker kochten van voornoemde Johannes 

Dicbier. 

Amelius van Bardwijc en zijn kinderen Willelmus, Walterus en Amelius 

verkochten aan Wijnricus Screijnmaker, tbv kvw voornoemde Johannes zv 

Henricus schrijnwerker de helft, aan voornoemde Amelius behorend, in 11 

zester rogge b-erfpacht, Bossche maat, die Arnoldus gnd van Eirde wonend in 

Boxtel met Sint-Andreas verschuldigd was aan Johannes Dicbier, in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Eirdse Streep, in Mulsel, in 

Boxtel, welke 11 zester rogge erfpacht eerstgenoemde Amelius en Johannes zv 

Henricus schrijnwerker gekocht hadden van voornoemde Johannes Dicbier. 

 

Amelius de Bardwijc Willelmus Walterus et Amelius eius liberi medietatem 

ad primodictum Amelium spectantem in (dg: hereditaria paccione) undecim 

sextariis siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco quam (dg: 

Walterus) #Arnoldus# dictus de Eirde commorans in Bucstel Johanni Dicbier 

solvere tenebatur hereditarie Andree et ad Buscumducis tradende de quadam 

pecia terre die Eirdsche Strepe communiter nuncupata sita in Mulsel in 

parochia de Bucstel et (dg: quam) que undecim sextaria siliginis dicte 

paccionis primodictus Amelius et Johannes filius Henrici (dg: Screijn) 

screnipari erga dictum Johannem Dicbier emendo acquisiverant prout hoc 

alia in litteris continentur vendiderunt Wijnrico Screijnmaker ad #opus# 

liberorum dicti quondam Johannis filii Henrici screnipari et cum litteris 

et jure occacione dicte medietatis promiserunt (dg: indis) indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Trude 

et Neijnsel datum tercia post vocum. 

 

BP 1177 f 240v 10 di 29-05-1386. 

Amelius zv Amelius van Bardwijc verklaarde van zijn voornoemde vader 

Amelius ontvangen te hebben een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, en 

hij beloofde een pacht van 1½ mud rogge in te brengen bij de deling van de 

goederen, die Amelius van Bardwijc zal nalaten, of het geld dat die pacht 

waard is; of dat elk van de andere erfg van voornoemde Amelius van Bardwijc 

uit die goederen tevoren zal verkrijgen een erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Amelius filius Amelii de Bardwijc (dg: promisit super) palam recognovit 

se recepisse et l.....sse et levasse a dicto Amelio suo patre 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco et promisit super omnia dicto Amelio suo patri ad opus aliorum 

heredum eiusdem Amelii sui patris quod si ipse Amelius primodictus ad 

divisionem faciendam de bonis #que# dictus Amelius de Bardwijc in sua 

morte post se relinquet venire voluerit et ea condividere extunc 

primodictus Amelius ad huiusmodi divisionem reimportabit hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure seu pecuniam 

eiusdem valoris (dg: seu here) antequam poterit condividere seu quod 
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quislibet aliorum heredum dicti Amelii de Bardwijc de dictis bonis (dg: 

prevalet) prelevabit hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis (dg: seu) dicte mensure seu valorem antequam primodictus 

Amelius poterit ad dctam divisionem venire et dicta bona condividere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 240v 11 di 29-05-1386. 

Amelius zv Amelius van Bardwijc beloofde zijn voornoemde vader Amelius 

nimmer aan te spreken, zolang hij leeft. 

 

Amelius filius Amelii de Bardwijc promisit super habita et habenda dicto 

Amelio suo patri quod ipse Amelius primodictus nunquam petet quecumque 

nec aliquid (dg: ....) nec alique bona vel res a (dg: -d) dicto Amelio 

suo patre quamdiu idem (dg: H) Amelius de Bardwijc vixerit in humanis. 

 

BP 1177 f 240v 12 di 29-05-1386. 

Henricus Boen van Hijntam beloofde aan Wijnricus Screijnmaker 30 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Henricus (dg: Boen) Boen de Hijntam promisit Wijnrico Screijnmaker XXX 

licht scilde scilicet (dg: XXX) XII Hollant placken pro quolibet scilt ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 240v 13 wo 30-05-1386. 

Mr Henricus van Zulikem en zijn vrouw Elisabeth dvw Johannes Spiker droegen 

over aan Johannes Spiker, zv voornoemde Elisabeth en wijlen Johannes 

Spiker, het vruchtgebruik dat voornoemde Elisabeth heeft in alle goederen, 

die wijlen voornoemde Johannes nagelaten heeft en waarin hij was gestorven. 

De brief overhandigen aan Jacobus Dunnecop. 

 

Magister Henricus de Zulikem maritus legitimus ut asserebat Elisabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis Spiker et ipsa cum eodem tamquam cum suo 

tutore usufructum dicte Elisabeth competentem in omnibus bonis que dictus 

quondam Johannes post se reliquit et in quibus decessit quocumque locorum 

sitis ut dicebat legitime supportavit Johanni Spiker filio dicte 

Elisabeth et quondam Johannis Spiker predicti promittens ratam servare. 

Testes Trude et Neijnsel datum in vigilia ascensionis. Detur Jacobo 

Dunnecop. 

 

1177 mf8 B 02 f.241. 

 in vigilia ascensionis Domini: woensdag 30-05-1386. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 01-06-1386. 

 

BP 1177 f 241r 01 wo 30-05-1386. 

Emondus Rover en Johannes van de Dijk beloofden aan de secretaris, tbv 

Thomas Asinarius, 28 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-

1386; 1+30+25=56 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Emondus Rover et Johannes de Aggere promiserunt mihi ad opus Thome 

Asinarii XXVIII aude scilde ad Jacobi proxime persolvendos pena II. 

Testes Lonijs et Neijnsel datum in vigilia (dg: ascensio) ascensionis 

Domini. 

 

BP 1177 f 241r 02 wo 30-05-1386. 

Destijds had Clemencia dvw Willelmus Vleminc al haar erfgoederen, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, met de cijnzen die op die erfgoederen 

worden betaald, in pacht uitgegeven aan haar broer Godefridus gnd Vleminc. 

Thans beloofden Hermannus van den Dam en zijn vrouw Yda dv voornoemde 

Clemencia deze uitgifte van waarde te houden. 
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Notum sit universis quod cum Clemencia (dg: relicta) #filia# quondam 

Willelmi Vleminc cum tutore omnes hereditates ad se spectantes sitas in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel cum censibus supra dictas 

hereditates de jure solvendis dedisset ad hereditariam paccionem 

Godefrido dicto Vleminc suo fratri prout in litteris constituti igitur 

coram scabinis infrascriptis Hermannus van den Dam maritus Yde sue uxoris 

filie dicte Clemencie et ipsa cum eodem etc promiserunt super omnia quod 

ipsi donationem ad pactum huiusmodi ratam ser firmam conservabunt. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 241r 03 wo 30-05-1386. 

Jacobus van Berkel zvw Jacobus van Berkel verkocht aan Arnoldus Creije 

schedemaker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de helft in de volgende erfgoederen, gelegen in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (1) een huis en tuin tussen Wolterus 

Brekelman enerzijds en verkoper anderzijds, (2) een stuk land tussen Jutta 

van den Aker enerzijds en voornoemde Woltherus anderzijds, (3) een stuk 

land aldaar ter plaatse die Kruissraat, tussen Jacobus Eghel enerzijds en 

de gemene weg anderzijds, (4) een stuk land van 14 lopen rogge, tussen 

voornoemde Jacobus enerzijds en de gemene weg anderzijds. Geheel de 

goederen waren belast met 4 mud 5 lopen rogge. 

 

Jacobus de Berkel filius quondam Jacobi de Berkel hereditarie vendidit 

Arnoldo Creije (dg: al) vaginatori hereditariam pacconem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: 

medietatibus) medietate ad dictum venditorem spectante in hereditatibus 

infrascriptis sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

scilicet in domo orto sitis inter hereditatem Wolteri (dg: B van.) 

Brekelman ex uno dicti venditoris ex alio atque in (dg: me) pecia terre 

sita inter hereditatem Jutte van den Aker ex uno et inter hereditatem 

dicti Woltheri ex alio item in pecia terre sita ibidem in loco dicto die 

Cruijssraet inter hereditatem Jacobi Eghel ex uno et inter communem 

platheam ex alio item in pecia terre (dg: sita) XIIII lopnios siliginis 

in semine capiente sita inter hereditatem (dg: dicti Arnoldi emptoris ex 

uno dicti) heredtatem dicti Jacobi ex uno et inter communem platheam ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aiam obligationem in dicta 

medietate exisentem exceptis IIIIor modiis et quinque lopinis siliginis 

ex dictis integris hereditatibus inde solvendis promittens sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 241r 04 wo 30-05-1386. 

Nicholaus nzvw Johannes gnd metten Koijen verkocht aan Johannes Vake zv 

Wolterus Groeve een huis en erf in Den Bosch, aan de plaats gnd Beurde, 

achter erfgoed van wijlen Johannes gnd van den Mortel, bij de poort van de 

stadsmuur, onder de stadsmuur, welk huis en erf voornoemde Nicholaus in 

cijns gekregen had van Lambertus Campen, belast met cijnzen in de brieven 

vermeld. 

 

Nicholaus filius naturalis quondam Johannis dicti metten Koijen domum et 

aream sitam in Busco ad locum dictum Buerde retro hereditatem quondam 

Johannis dicti van den (dg: Mortel) Mortel prope portam muri oppidi de 

Busco infra dictum murum quam domum et aream dictus Nicholaus (?dg: p) 

erga Lambertum Campen ad censum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Vake filio Wolteri Groeve (dg: cum litteris) 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis 

litteris comprehensis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 241r 05 wo 30-05-1386. 

Johannes Sluijter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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C. 

Johannes Sluijter prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 241r 06 wo 30-05-1386. 

Nicholaus gnd Koc verkocht aan Johannes Vake zv Woltherus Grove een geheel 

erfgoed met gebouwen in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van wijlen Willelmus gnd Wijnter enerzijds en erfgoed van Johannes gnd van 

Lijt, dat was van wijlen Mathijas van Berlikem, anderzijds, strekkend vanaf 

erfgoed van Theodericus gnd Kemper achterwaarts tot aan de stadsmuur, met 

recht in een weg, aan hem overgedragen82 door Theodericus Scout schoenmaker 

en zijn kinderen Arnoldus en Henricus. 

 

Nicholaus dictus Koc totam hereditatem sitam in Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem quondam Willelmi dicti Wijnter ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti de Lijt que fuerat quondam Mathije de Berlikem 

ex alio tendentem ibidem ab hereditate Theoderici dicti Kemper retrorsum 

ad murum oppidi de Busco cum edificiis in eadem consistentibus atque cum 

toto jure sibi in quadam via ibidem sita competente supportatam sibi a 

Theoderico Scout sutore Arnoldo et Henrico eius liberis prout in litteris 

hereditarie vendidit vendidit Johanni Vake filio Woltheri Grove 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 241r 07 wo 30-05-1386. 

Johannes Sluijter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sluijter prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 241r 08 wo 30-05-1386. 

Godefridus Vlemijnc beloofde aan Yda dvw Ludovicus van Bladel, ingeval 

voornoemde Yda zou leven na overlijden van haar moeder Clemencia, dat dan 

voornoemde Godefridus aan voornoemde Yda een lijfpacht geeft van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Godefridus Vlemijnc promisit super omnia Yde filie quondam Ludovici de 

Bladel si contingat (dg: dictam) Ydam predictam post mortem Clemencie sue 

matris vitam ducere in humanis extunc dictus Godefridus dabit et solvet 

dicte Yde vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicte Yde purificationis ex omnibus suis bonis et cum 

Yda mortua fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 241r 09 vr 01-06-1386. 

Reijnerus van Lijt droeg al zijn goederen over aan zijn kinderen Johannes 

en Laurencius. 

 

Solvit. 

Reijnerus de Lijt omnia et singula sua bona tam mobilia quam immobilia 

hereditaria atque parata quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni et Laurencio suis liberis promittens ratam servare. 

Testes Emont et Raet datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1177 f 241r 10 vr 01-06-1386. 

Voornoemde Johannes en Laurencius beloofden aan hun voornoemde vader 

Reijnerus een lijfrente van 12 gulden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

al hun goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes et Laurencius (dg: p) promiserunt super habita et habenda 

se daturum dicto Reijnero eorum patri vitalem pensionem XII gulden anno 

                         
82 Zie ← BP 1176 f 348v 08 ma 29-02-1384, verkoop van dit erfgoed. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

182 

quolibet ad eius vitam in nativitatis Domini ex omnibus eorum bonis ut 

dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 241r 11 vr 01-06-1386. 

Johannes van Eijke de jongere en Johannes van Eijke de oudere beloofden aan 

Philippus Jozollo 22 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1386; 29+31+31+30+1=122 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Eijke junior et Johannes de Eijke senior promiserunt Philippo 

Jozollo XXII aude scilde ad Remigii proxime persolvendos pena II. Testes 

testes Neijnsel et Emont datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1177 f 241r 12 vr 01-06-1386. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode droeg al zijn goederen, waar ook gelegen en 

van wie ook nog te komen, over aan Arnoldus Berwout, tbv Lana en Heilwigis, 

sv eerstgenoemde Gheerlacus. De brief overhandigen aan hr Albertus Buc. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode omnia sua bona tam mobilia quam 

immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum sita ac sibi de 

morte cuiuscumque persone advolvenda ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo Berwout ad opus Lane et Heilwigis sororum primodicti Gheerlaci 

promittens warandiam. Testes (dg: d) Emont et Raet datum supra. Traditur 

litera domino Alberto Buc. 

 

BP 1177 f 241r 13 vr 01-06-1386. 

Arnoldus Heijme verhuurde aan Arnoldus Zanders soen, Henricus van Loet, 

Gerardus Vilt, Gerardus van Duer en Jacobus van Heijnxtshovel zijn 

achterste kamp, 6 morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeve, richting Kessel, 

op de waterlaat, tussen erfgoed gnd die Kerkhoeve enerzijds en Johannes die 

Jonghe anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386), elk jaar voor 16 Brabantse dobbel, 56 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis te betalen. Het laatste jaar 

zullen ze het kamp niet bezaaien, maar mogen ze het kamp wel gebruiken om 

te weiden en te hooien met de hooizeis. De lasten voor de schouw van het 

kamp worden waargenomen. Een brief voor Arnoldus Heijme. 

 

Arnoldus Heijme (dg: quandam cam) suum posteriorem campum #sex iugera 

continentem# situm in loco dicto die Hoeven versus Kessel #supra 

aqueductum# inter hereditatem die Kerchoeve ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Jonghe ex alio prout ibidem situs est locavit Arnoldo 

Zanders soen Henrico de Loet Gerardo Vilt Gerardo de Duer Jacobo de 

Heijnxtshovel ab eisdem ad spacium quatuor annorum post Martini proxime 

futurum sine medio sequentium anno quolibet eorundem quatuor annorum pro 

(dg: sex p) sedecim Brabant dobbel seu pro quolibet dobbel LVI Hollant 

placken dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor (dg: Martini 

?et) nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alii repromiserunt indivisi super omnia (dg: tali condicione quod) 

quod dicti conductores dictum posteriorem campum ultimo dictorum quatuor 

annorum non seminabunt nec arabunt scilicet poterint eodem quarto anno 

depascere aut metere cum maiore falce dicta hoije zeijssen et quod ipsi 

dictum campum (dg: observabunt dictis onera) onera dicti campi dictis 

quatuor annis cum zicht et seijssen coram circonspicione dicta scouwe. 

Testes datum supra. Et erit una littera pro Arnoldo Heijme. 

 

1177 mf8 B 03 f.241v. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 01-06-1386. 

 sabbato post ascensionem: zaterdag 02-06-1386. 

 

BP 1177 f 241v 01 vr 01-06-1386. 

Matheus Snoec verkocht aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen een 
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n-erfcijns van 6 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een kamp 

ter plaatse gnd die Vliedert, tussen erfgoed van het leprozenhuis Eiendonk 

enerzijds en Johannes Hals anderzijds, (2) een akker, gnd Molenmans Hof, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Jacobus van Engelant enerzijds en 

wijlen Rodolphus van Engelant anderzijds, reeds belast met 12 schelling 

geld. Zou voornoemde verkoper binnen 2 jaar voornoemde cijns vesten op 

andere goederen, binnen 2 mijl van Den Bosch, dan zullen eerstgenoemde 

erfgoederen van voornoemde cijns ontlast zijn. 

 

Matheus Snoec hereditarie vendidit Thome filio quondam Willelmi Veren 

Ghisenraden soen hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie pasche ex campo quodam sito in loco dicto die Vliedert inter 

hereditatem spectantem ad domum leprosorum dictam Eijendonc ex uno et 

hereditatem Johannis Hals ex alio atque ex agro terre dicto Molenmans 

(dg: s) Hof sito in parochia de Roesmalen (dg: inter) in loco dicto 

Hijnen inter hereditatem Jacobi de Engelant ex uno et hereditatem quondam 

Rodolphi de Engelant ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XII solidis monete prius inde solvendis et 

sufficientem facere tali condicione quod si dictus venditor dicto emptori 

infra duos annos proxime futuros dictum censum ad alias bona ?et 

hereditates infra duas leucas ab oppido de Busco sitas ad hoc bonas et 

satissecuras assignaverit et sic firmaverit prout hoc sibi ratum erit 

atque firmum extunc dicte hereditates a solucione dicti census exonerate 

permanebunt. Testes Neijnsel et Raet datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1177 f 241v 02 vr 01-06-1386. 

Ywanus gnd Weijn zvw Marcelius van Houbraken beloofde aan Ghisbertus van 

Vlochoven 84 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, na maning 

te betalen. 

 

Ywanus dictus Weijn (dg: de) filius quondam Marcelii de Houbraken 

promisit Ghisberto de Vlochoven LXXXIIII licht scilt scilicet XII placken 

pro quolibet ad monitionem persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 241v 03 vr 01-06-1386. 

Johannes gnd Willems soen van den Loect droeg over aan Leonius zvw Johannes 

van de Kelder een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en kamp, in Bakel, 

tussen Theodericus van der Veste enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 

een stukje eusel, in Bakel, tussen Marcelius van Milheze enerzijds en de 

gemeint anderzijds. 

 

Johannes (dg: Will) dictus Willems soen van den Loect hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis ex domo domistadio et campo sitis in parochia 

de Bakel inter hereditatem Theoderici van der Veste ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio atque ex particula (dg: terre) pascue 

dicte eusel sita in dicta parochia inter hereditatem Marcelii de Milheze 

ex uno et inter (dg: l) communitatem ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Leonio filio quondam Johannis de Penu (dg: cum omnibus 

litteris quas inde habuit ut dicebat) promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Goessuinus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 241v 04 vr 01-06-1386. 

Nijcholaus zv Nijcholaus van Zochel verkocht aan Johannes Muijlken van Os 

(1) 1½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Paalakker, tussen kv Cristina 

gnd Heijmerics enerzijds en Ghisbertus zv Willelmus Leijten soen 

anderzijds, (2) 2 hont land, in Oss, ter plaatse gnd Krusenbeemd, welke 

waren van Heijmericus van der Voert, (3) 2 hont land, in Oss, ter plaatse 
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gnd die Voerbeemden, tussen voornoemde kv Cirstina Heijmerics enerzijds en 

Henricus van den Vanderen anderzijds, belast met sloten. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai de Zochel unum et dimidium iugera terre sita 

in parochia de Os ad locum dictum Paelacker inter hereditatem (dg: C) 

liberorum (dg: Cristine) Cristine dicte Heijmerics ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti (dg: H) #filii# Willelmi Leijten soen ex alio atque 

duo hont terre sita in #dicta# parochia in loco dicto Crusenbeemt et que 

duo (dg: iug) hont fuerant olim Heijmerici van der Voert atque duo hont 

terre sita in dicta parochia in loco dicto die Voerbeemde inter 

hereditatem dictorum liberorum Cirstine Heijmerics ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Vanderen ex alio in ea quantitate qua sita 

sunt ibidem ut dicebat vendidit (dg: He) Johanni Muijlken de Os 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis ad hoc de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 241v 05 vr 01-06-1386. 

Franco van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco de (dg: p) Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 241v 06 vr 01-06-1386. 

Gertrudis dvw Henricus gnd Leijten soen droeg over aan haar zoon Henricus 

van Kreijel een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, die Henricus 

van der Aa haar moet leveren, gaande uit een huis en akker van voornoemde 

Henricus van der Aa, in Wetten, welke akker aan voornoemde Henricus van der 

Aa gekomen was na overlijden van zijn broer {niets ingevuld} gnd Hake van 

der Aa. 

 

Solvit. 

Gertrudis filia quondam Henrici dicti Leijten soen (dg: cum tutore) 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Eijndoven quam 

Henricus van der Aa sibi solvere tenetur anno quolibet ad vitam dicte 

Gertrudis et non ultra ex domo et agro dicti Henrici (dg: sit) van der Aa 

sitis in Wetten (dg: ad locum) et qui (dg: domus et ag) ager dicto 

Henrico van der Aa de morte quondam {drie puntjes ... vrijgelaten} dicti 

Hake (dg: fr f) van der Aa sui fratris successione fuerat advolutus ut 

dicebat supportavit Henrico de Kreijel suo filio promittens (dg: cum 

tutore) ratam. Testes (dg: Neij) Lonijs et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1177 f 241v 07 za 02-06-1386. 

Katherina, wv Willelmus van Herzel en dvw Johannes van Vlierden, en Daniel 

en Johannes, kv voornoemde Katherina, verkochten aan Gerardus Baliaert, tbv 

Johannes zv voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Heilwigis dvw 

voornoemde Johannes van Vlierden, het deel, dat aan hen en aan Willelmus, 

Heilwigis, Katherina en Aleidis, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Willelmus van Herzel, behoort in een b-erfcijns van 50 pond geld, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1) ¼ deel van een kamp gnd Oijenbroek, dat 

was van wijlen hr Otto heer van Cuijk, in Oss, (2) 13 morgen land, in een 

kamp gnd Bruins Beemd, dat was van wijlen voornoemde hr Otto heer van 

Cuijk, in Oijen, ter plaatse gnd Tefelen, welke cijns van 50 pond voornoemd 

geld voornoemde wijlen Johannes van Vlierden gekocht had van hr Willelmus 

van Amstel ridder. Met achterstallige termijnen. Voornoemde Willelmus, 

Heilwigis, Katherina en Aleidis zullen nimmer rechten op deze cijns doen 

gelden. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi de Herzel filia quondam Johannis de 

Vlierden #cum tutore# Daniel et Johannes liberi dicte Katherine (dg: cu 

et ipsa se) totam partem et omne jus ad se et ad (dg: dictos) Willelmum 

Heilwigem Katherinam et Aleidem liberos dicte Katherine et dicti quondam 

Willelmi de Herzel spectantes in annuo et hereditario censu quinquaginta 
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librarum monete solvendo hereditarie in festo beati Martini hyemalis ex 

quarta parte cuiusdam campi dicti communiter Oijenbroec qui fuerat 

quondam domini Ottonis domini de Kuijc siti in parochia de Os atque ex 

tredecim jugeribus terre sitis in quodam campo dicto communiter Bruijns 

Beemt qui (dg: fuerant) #fuerat# eiusdam quondam domini Ottonis domini de 

Kuijc sito in parochia de Oijen ad locum dictum Tefelen quem censum L 

librarum dicte monete dictus quondam Johannes de Vlierden erga dominum 

Willelmum de Amstel militem emendo acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus hereditarie vendiderunt Gerardo Baliaert ad opus Johannis filii 

dicti Gerardi ab eodem Gerardo et quondam Heilwige eius uxore filia dicti 

quondam Johannis de Vlierden pariter geniti supportavit cum litteris et 

jure ipsis virtute dictarum litterarum in dicto censu competente atque 

cum arrastagiis ipsis de dicto censu (dg: competentibus) deficientibus ut 

dicebant promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et promiserunt cum tutore quod ipsi dictos Willelmum 

Heilwigem Katherinam et Aleidem tales habebunt quod nunquam se jus habere 

presument in dicto censu. Testes Neijnsel et Scilder datum sabbato post 

ascensionem. 

 

BP 1177 f 241v 08 za 02-06-1386. 

Katherina wv Willelmus van Herzel dvw Johannes van Vlierden, en haar 

kinderen Daniel en Johannes, deden tbv Johannes zv Gerardus Baliaert, 

verwekt bij Heilwigis dvw voornoemde Johannes van Vlierden, afstand van (1) 

een hoeve gnd dat Nieuwerot, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, (283) de 

helft van twee hoeven in Hees, ter plaatse gnd der Monnik Vinkel, welke 

twee hoeven waren van Johannes van Vlierden. Willelmus, Heilwigis, 

Katherina en Aleidis, kv eerstgenoemde Katherina, zullen afstand doen. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi de Herzel filia quondam Johannis de 

Vlierden cum tutore Daniel et Johannes eius liberi super manso dicto 

communiter dat Nuwerot sito in parochia de Oerscot ad locum dictum Aerle 

et super eius attinentiis insuper super (dg: medietatibus) medietate 

duorum mansorum sitorum in parochia de (dg: Heze) #Hees# in loco (dg: Vi) 

dicto der Monic Vinckel qui vero duo mansi fuerant (dg: domini) Johannis 

de Vlierden et super attinentiis eiusdem medietatis dictorum duorum 

mansorum singulis et universis ut dicebant ad opus Johannis filii Gerardi 

Baliaert ab ipso Gerardo et Heilwige filia dicti quondam Johannis de 

Vlierden pariter geniti hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

promiserunt cum tutore super omnia quod ipsi Willelmum Heilwigem 

Katherinam et Aleidem liberos (dg: K) primodicte Katherine (dg: et 

quondam Johannis de Vlierden predicti) super premissis et jure ad opus 

dicti Johannis filii eiusdem Gerardi Baliaert facient renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 241v 09 za 02-06-1386. 

Gerardus Baliaert deed tbv Katherina wv Willelmus van Herzel dvw Johannes 

van Vlierden en haar kinderen afstand van de helft van een hoeve gnd 

Maarselaar, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle. Zijn minderjarige zoon 

Johannes, verwekt bij Heilwigis, zal afstand doen. De brief overhandigen 

aan Johannes zv voornoemde Katherina. 

 

Gerardus Baliaert super medietate mansi dicti Maerselaer siti in parochia 

de Oerscot ad locum dictum Aerle atque super toto jure et ad opus 

Katherine relicte quondam Willelmi de Herzel filie quondam Johannis de 

(dg: H) Vlierden #et eius liberorum# hereditarie renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et promisit quod ipse 

Johannem suum filium ab ipso et Heilwige eius uxore pariter genitum dum 

                         
83 Zie → BP 1177 f 252v 05 do 08-11-1386 (2), overdracht deel in deze 

goederen. 
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ad annos pervenerit super predicta medietate ad opus dictorum Katherine 

et eius liberorum hereditarie faciet renunciare. Testes datum ut sp[ra. 

Detur Johanni filio dicte Katherine. 

 

1177 mf8 B 04 f.242. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 02-06-1386. 

 Secunda post ascensionem: maandag 04-06-1386. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 06-06-1386. 

 

BP 1177 f 242r 01 za 02-06-1386. 

Gerardus Baliaert beloofde Katherina wv Willelmus gnd van Herzel dvw 

Johannes van Vlierden noch haar kinderen aan te spreken vanwege de 

bruidsschat aan voornoemde Gerardus en wijlen zijn vrouw Heilwigis dvw 

voornoemde Johannes van Vlierden beloofd door wijlen hr Henricus van 

Vlierden priester. De brief overhandigen aan Johannes zv voornoemde 

Katherina. 

 

Gerardus Baliaert promisit super omnia quod ipse Katherinam relictam (dg: 

q) quondam Willelmi dicti de Herzel filiam quondam Johannis de Vlierden 

nec eius liberos nunquam impetet neque vexabit occacione bonorum 

dotalicium dicto Gerardo cum Heilwige quondam eius uxore filia dicti 

quondam Johannis de Vlierden a domino quondam Henrico de Vlierden 

presbitro promissorum (dg: ut) ut dicebat nunquam impetet neque ab ipsis 

(dg: d) occacione dictorum bonorum dotalicium aliquid petet (dg: ne) 

neque monebit. Testes Neijnsel et Scilder datum sabbato post ascensionis. 

Detur Johanni filio dicte Katherine. 

 

BP 1177 f 242r 02 za 02-06-1386. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 1198 (148), 02-06-1386. 

Johannes van Ouden droeg over aan Franco van Gestel tbv de kerkfabriek van 

Sint-Jan in Den Bosch (1) een b-erfcijns van 6 schilden of ander paijment 

van dezelfde waarde en 16 schelling geld, die de broers Theodericus Hermans 

soen en Johannes Hermans met Lichtmis betalen, gaande uit 5 morgen minus ½ 

hont land in Oss op de gemeint, ter plaatse die Hoge Weide, naast de plaats 

gnd aan die Waalbeemd, tussen Johannes Vilt enerzijds en Johannes gnd 

Gherijs Lodekens soen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 4 oude schilden of 

ander paijment uit een b-erfcijns van 5 oude schilden, welke cijns van 5 

oude schilden Sijmon zv Johannes gnd van der After met Lichtmis betaalt, 

gaande uit een kamp in Oss naast de plaats gnd aan de Nekkers Put, tussen 

het water gnd die Meer en de plaats gnd Meerdijk enerzijds et de waterlaat 

anderzijds, (3) een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment en een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes Gruijter van Os met Lichtmis 

betaalt, gaande uit 2 morgen en 35 roeden land in Oss, naast de plaats gnd 

die Litherweg, naast de plaats gnd Teijen Kamp enerzijds en erfgoed van 

Johannes Gherijs en Goessuinus Cnode anderzijds, (4) een b-erfcijns van 1 

oude schild of ander paijment en een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Rutgherus zvw Johannes gnd Weijnskens soen met Lichtmis betaalt, gaande uit 

3 stukken land in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, (4a) gnd de Moense 

Akker, tussen Sophia wv Johannes van Meghen enerzijds en hr Egidius gnd 

Meijssen soen priester anderzijds, (4b) gnd in Nijppenland, tussen Petrus 

gnd Custer enerzijds en Elisabeth wv Andreas gnd Henssen soen anderzijds, 

(4c) eveneens gnd in Nijppenland, tussen Andreas zvw Theodericus gnd 

Mersman en zijn zuster Elisabeth enerzijds en Oda wv Johannes Heijnen soen 

anderzijds, (5) een b-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment etc die 

Lambertus molenaar met Lichtmis betaalt, gaande uit een stuk land in Oss, 

achter de Heuvel, tussen Goessuinus zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en 

voornoemde Lambertus anderzijds, (6) een b-erfcijns van 28 schelling geld, 

die Johannes Steijnen soen van Os met Lichtmis betaalt, gaande uit een stuk 

land gnd die Kloot, in Oss, ter plaatse Westerveld, tussen Wisschardus gnd 

Bruijnnen soen enerzijds en wijlen Theodericus zvw hr Godefridus van Os 

ridder anderzijds, (7) een b-erfcijns van 16 schelling voornoemd geld, die 

Ricoldus Belijen soen met Lichtmis betaalt, gaande uit 2 stukken land in 
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Oss ter plaatse gnd Westervelt, (7a) tussen kvw Weijla gnd Andries 

enerzijds en voornoemde Ricoldus anderzijds, (7b) tussen Johannes gnd Bits 

enerzijds en Henricus zv Rutgherus gnd Sanders soen anderzijds, (8) een 

b-erfcijns van 16 schelling voornoemd geld, die Godefridus nzv hr Egidius 

zvw hr Godefridus van Os ridder met Lichtmis betaalt, gaande uit een stuk 

land gnd die Aanweinden, 2½ lopen rogge groot, in Oss, naast voornoemde hr 

Egidius, strekkend van erfgoed van het klooster van Zeewijnden tot aan kv 

Johannes gnd Weijlen soen, (9) een b-erfcijns van 11 groten geld, die 

Zebertus gnd die Smijt met Lichtmis betaalt, gaande uit 2 lopen roggeland 

in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen Rodolphus Rover van Vladeracken 

enerzijds en Johannes gnd Cnodde anderzijds, (10) een b-erfcijns van 5 

schelling 4 penning voornoemd geld, die Henricus gnd die Ridder met 

Lichtmis betaalt, gaande uit een stuk land in Oss, ter plaatse Westerveld, 

tussen erfgoed gnd Grieten Nouden Geer enerzijds en Ermegardis gnd 

Boeghaerts anderzijds, al welke cijnzen Willelmus gnd van der Aelsvoert 

overgedragen had aan zijn schoonzoon, voornoemde Johannes van Ouden. 

 

(dg: Willelmus) Johannes de Ouden hereditarium censum sex aureorum 

denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et justi 

ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: so) atque sedecim 

solidorum monete quem Theodericus Hermans soen et Johannes Hermans soen 

fratres solvere tenentur hereditarie purificationis ex quinque jugeribus 

terre minus dimidio hont terre sitis in parochia de Os supra communitatem 

ibidem ad locum dictum communiter die Hoghe Weijde iuxta locum dictum aen 

die Waelbeemt inter hereditatem Johannis Vilt ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Gherijs Lodekens soen ex alio atque hereditarium censum 

(dg: qu) quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum auri et ponderis ut premittitur seu alterius pagamenti de 

hereditario censu quinque aude scilde quem (dg: Sijmo) censum V aude 

scilde Sijmon filius Johannis dicti van der After solvere tenetur 

hereditarie termino solucionis predicto ex quodam campo terre sito in 

dicta parochia de Os iuxta locum dictum aen den Neckers Put inter aquam 

dictam die Meer et inter locum dictum Meerdijc inter eundem locum 

Meerdijc vocatum ex uno et inter aqueductum ex alio item hereditarium 

censum duorum aude scilde seu alterius pagamenti atque annuum et 

hereditarium censum XL solidorum monete quos Johannes Gruijter de Os 

solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto de et ex duobus 

iugeribus et triginta quinque virgatis terre sitis in parochia de Os 

predicta iuxta locum dictum die (dg: Li) Lijtterwech iuxta locum dictum 

Teijen Camp ex uno et inter hereditatem Johannis Gherijs et Goessuini 

Cnode ex alio item hereditarium censum unius aurei denarii antiqui 

communiter aude scilt vocati seu alterius pagamenti etc atque annuum et 

hereditarium censum XXti solidorum monete quos [R]utgherus filius quondam 

Johannis dicti Weijnskens soen solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis predicto de et ex tribus peciis terre sitis in parochia de Os 

in loco dicto Oestervelt quarum una dicta den Moenschen Acker inter 

hereditatem Sophie relicte quondam Johannis de Meghen ex uno et inter 

hereditatem domini Egidii dicti Meijssen soen presbitri ex alio altera 

dicta in (dg: Nipp) Nijppenlant inter hereditatem Petri dicti Custer ex 

uno et inter hereditatem Elisabeth relicte quondam Andree dicti Henssen 

soen ex alio et tercia dicta eciam in Nijppenlant inter hereditatem 

Andree filii quondam Theoderici dicti Mersman et Elisabeth eius sororis 

ex #uno et inter hereditatem Ode relicte quondam Johannis Heijnen soen ex 

(dg: alio)# alio sunt situate item hereditarium censum unius aude scilde 

seu alterius pagamenti etc quem Lambertus multor solvere tenetur 

hereditarie termino solucionis predicto ex pecia terre sita in dicta 

parochia de Os retro locum dictum den Hoevel inter hereditatem Goessuini 

filii quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem dicti Lamberti 

ex alio item hereditarium censum XXVIII solidorum monete quem Johannes 

Steijnen soen de Os solvere tenetur hereditarie (dg: q) termino 

solucionis predicto ex pecia terre dicta die Cloet sita in dicta parochia 
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de Os in loco dicto Westervelt inter hereditatem Wisschardi dicti 

Bruijnnen soen ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici filii 

quondam domini Godefridi de Os militis ex alio item hereditarium censum 

sedecim solidorum dicte monete quem Ricoldus Belijen soen solvere tenetur 

hereditarie termino solucionis predicto ex duabus peciis terre sitis in p 

dicta parochia de Os ad locum dictum Westervelt quarum una inter 

hereditatem liberorum quondam Weijle dicte Andries ex uno et inter 

hereditatem dicti Ricoldi ex alio et altera inter hereditatem Johannis 

dicti Bits ex uno et inter hereditatem Henrici filii Rutgheri dicti 

Sanders soen ex alio sunt site item hereditarium censum sedecim solidorum 

dicte monete quem Godefridus filius naturalis domini Egidii filii quondam 

domini Godefridi de Os militis solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis predicto ex quadam particula terre dicta communiter (dg: de) 

die Aenweijnden duo et dimidium lopina siliginis annuatim in semine 

capiente sita in dicta parochia de Os contigue iuxta hereditatem dicti 

domini Egidii tendente ab hereditate conventus monasterii de Zeewijnden 

ad hereditatem liberorum Johannis dicti Weijlen soen item hereditarium 

(dg: ce) censum undecim grossorum monete quem Zebertus dictus die Smijt 

solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto ex duabus 

lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia de Os in loco dicto 

Oestervelt inter hereditatem Rodolphi Rover de Vladeracken ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti (dg: Cnodd) Cnodde ex alio item 

hereditarium censum quinque solidorum et quatuor denariorum dicte monete 

quem Henricus dictus die Ridder solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis predicto ex pecia terre sita in dicta parochia de Os in dicto 

loco Westervelt vocato inter hereditatem dictam Grieten Nouden Gheer ex 

uno et inter hereditatem Ermegardis dicte Boeghaerts ex alio quos census 

omnes et singulos predictos Willelmus dictus van der Aelsvoert prefato 

Johanni de Ouden suo genero supportaverat prout hec omnia in litteris etc 

hereditarie supportavit Franconi de Gestel ad opus fabrice ecclesie 

sancti Johannis in Busco simul cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Neijnsel et Emondus datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1177 f 242r 03 ma 04-06-1386. 

Johannes zvw Reijnerus Sanctus verkocht aan Gerardus zvw Arnoldus Nollens 

een n-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land in Lith, ter plaatse gnd 

die Lange Weiden, tussen Willelmus Balijaert enerzijds en Gerardus van der 

Steghe anderzijds, (2) ½ morgen land in Lith, ter plaatse gnd die Nederste 

Weiden, tussen Lambertus Zelen soen enerzijds en wijlen Gheerlacus van 

Keeldonc anderzijds, (3) 3½ hont land in Lith, beiderzijds tussen Reijnerus 

gnd Berns soen, reeds belast met cijnzen aan het kapittel van Luik. 

 

Johannes filius quondam Reijneri Sanctus hereditarie vendidit Gerardo 

filio (dg: Ar) quondam Arnoldi Nollens hereditarium censum unius aude 

scilt vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex uno jugero terre sito in parochia de Lijt in loco 

dicto die Lange Weijden inter hereditatem Willelmi Balijaert ex uno et 

hereditatem Gerardi van der Steghe ex alio atque ex dimidio jugero terre 

sito in dicta parochia in loco dicto die Nederste Weijden inter 

hereditatem Lamberti Zelen soen ex uno et hereditatem quondam Gheerlaci 

de Keeldonc ex alio item ex tribus et dimidio hont terre sitis in dicta 

parochia inter hereditates Reijneri dicti Berns soen ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus capitulo sancti Lamberti Leodiensis prius inde 

solvendis promisit sufficientem facere. Testes Lonijs et Neijnsel datum 

secunda post ascensionem. 

 

BP 1177 f 242r 04 ma 04-06-1386. 

Johannes van den Loe vernaderde erfgoederen, die Arnoldus die Koeter 
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verworven had van Johannes van Rietfoert zv Hermannus. De ander week. En 

hij droeg weer over. 

 

Johannes van den Loe prebuit ad redimendum quasdam hereditates quas 

Arnoldus die Koeter erga Johannem de Rietfoert (dg: a..) filium Hermanni 

acquisiverat quocumque (dg: lo) locorum sitas ut dicebat alter cessit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 242r 05 wo 06-06-1386. 

Johannes Hazart verwer en Henricus Hazart beloofden aan de secretaris, tbv 

Johannes van Erpe, 8 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1386) te betalen. 

 

Johannes Hazart tinctor et Henricus Hazart promiserunt mihi ad opus 

Johannis de Erpe octo aude scilde seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Lonijs et Neijnsel datum quarta post ascensionem. 

 

1177 mf8 B 05 f.242v. 

 Sexta post octavas ascensionis: vrijdag 08-06-1386. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 16-06-1386. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 09-06-1386. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 12-06-1386. 

 in crastino Barnabe apostoli anno LXXX sexto: dinsdag 12-06-1386. 

 

BP 1177 f 242v 01 vr 08-06-1386. 

Theodericus zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Goessuinus zv 

Johannes Boc (1) alle erfgoederen, die wijlen Agnes gnd van Risingen had 

liggen in Lith, ter plaatse gnd Jans Hove van Dordrecht, ter plaatse gnd 

die Nederste Hoeve, ter plaatse gnd Langweiden en ter plaatse gnd 

Westbeemden, (2) een stukje land, gnd Ulendt, (3) 1 hont ter plaatse gnd 

Smalstuk?, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 22½ 

oude schild van Frankrijk of van de Keizer of de waarde in goud, met 

Lichtmis te betalen, belast met de grondcijns, dijken, waterlaten, sluizen 

en andere lasten. Een brief voor Theodericus. 

 

Theodericus filius quondam domini Emondi Rover militis omnes hereditates 

quas Agnes dicta quondam de Risingen habuit situatas #in parochia de 

Lijt# in locis infrascriptis scilicet in loco dicto Jans Hove van 

Dordrecht in loco dicto die Nederste Hoeve in loco dicto Langweiden et in 

loco dicto Westbeemde atque particulam terre (dg: d) dictam Ulendt (dg: 

ut dicebat locavit etc Goe) preterea unum hont situm in loco dicto 

S[?ma]lstuc ut dicebat locavit etc Goessuino filio Johannis Boc ab eodem 

ad spacium sex annorum datam presentium sine medio subsequentium anno 

quolibet eorundem pro XXIIJ aude scilde Francie vel imperatoris vel pro 

valore in auro dandis dicto Theoderico ab alio purificationis ex 

premissis promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

dominorum fundi et aggeribus aqueductibus sluijsis et ceteris oneribus 

(dg: inde solvendis) #ad hoc spectantibus# et alter repromisit super 

omnia et quod ipse dictos aggeres aqueductus et cetera onera tenebit 

dicto termino durante quod dicto Theoderico nullum dampnum exinde 

eveniat. Testes Neijnsel et Raet datum sexta post octavas ascensionis. Et 

erit nisi una littera quam habebit Theodericus. 

 

BP 1177 f 242v 02 vr 08-06-1386. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan 

Johannes Paeschdach en Henricus zv Johannes Belen soen alle erfgoederen, 

die wijlen Agnes gnd van Rijsingen had liggen in Lith, ter plaatse gnd in 

die Goerten, ter plaatse gnd op Beemden en ter plaatse gnd in het Broek, 

voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 10 oude schilden 

geld van de koning of keizer of de waarde in goud, en voor 14 Hollandse 

plakken, met Lichtmis te betalen, belast met de grondcijns, dijken, 
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waterlaten, sluizen en andere lasten. Een brief voor Theodericus. 

 

Theodericus Rover predictus omnes hereditates quas Agnes dicta quondam de 

Rijsingen in parochia de Lijt in locis infrascriptis habuit sitas 

scilicet in loco dicto in die Ghoerten in loco dicto op Beemden et in 

loco dicto int Broec ut dicebat locavit etc Johanni Paeschdach et Henrico 

filio Johannis Belen soen ab eisdem ad spacium sex annorum datam 

presentium subsequentium possidendas pro decem aude scilde monete regis 

vel imperatoris vel pro valore in auro atque pro XIIII placken Hollandie 

dandis dicto Theoderico ab aliis purificationis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi et aggeribus 

aqueductibus slusis et ceteris oneribus (dg: inde solvendis et) ad hoc 

spectantibus et alii repromiserunt super omnia et quod ipsi et erit totum 

ut supra. Testes datum ut supra. Et erit nisi una littera quam habebit 

Theodericus. 

 

BP 1177 f 242v 03 vr 08-06-1386. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan 

Jacobus Vlemijnc 4 morgen 2 hont land, in Lith, ter plaatse gnd Godekens 

Hoeve, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 8 oude 

schilden van de keizer of van Frankrijk of de waarde in goud, en 24 

Hollandse plakken, met Lichtmis te betalen, belast met de grondcijns, 

dijken, waterlaten, sluizen en andere lasten. Een brief voor Theodericus. 

 

Dictus Theodericus IIIIor jugera et II hont sita in parochia de Lijt in 

loco dicto Godekens Hoeve ut dicebat locavit etc Jacobo Vlemijnc ab eodem 

ad spacium sex annorum datam presentium subsequentium possidenda pro octo 

aude scilde imperatoris vel Francie vel valore in auro et pro XXIIII 

Hollant placken dandis dicto Theoderico ab alio purificationis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu dominorum 

aggeribus aqueductibus slusis et ceteris oneribus ad premissa 

spectantibus et alter repromisit super omnia et quod ipse dictos aggeres 

etc et erit ut supra et erit nisi una littera quam habebit Theodericus. 

 

BP 1177 f 242v 04 za 16-06-1386. 

Theodericus gnd van den Troghelen verkocht aan Engbertus van Hees Willems 

soen de helft84 van een huis en erf, eertijds van Mijchael gnd Treden soen 

van Breda, in Den Bosch, achter erfgoed van wijlen Johannes gnd Han Meus, 

tussen erfgoed van Johannes uten Merseken enerzijds en erfgoed waarin 

Theodericus zvw Marcelius gnd van Beest thans woont anderzijds, met de oude 

stadsmuur aldaar voor voornoemd huis en erf gelegen, te weten de helft 

naast voornoemde Johannes Mersekens, aan voornoemde Theodericus verkocht 

door Sophia dvw Wijnkinus gnd van Beest en Johannes zv Johannes gnd Borre. 

 

Theodericus dictus van den Troghelen medietatem domus et aree (dg: site) 

que fuerat Mijchaelis dicti Treden soen de Breda site in Buscoducis retro 

hereditatem quondam Johannis dicti Han Meus inter hereditatem Johannis 

uten (dg: Men) Merseken ex uno et inter hereditatem in qua Theodericus 

filius quondam Marcelii dicti de Beest ad presens moratur ex alio cum 

antiquo muro oppidi de Busco sito ibidem ante domum et aream predictam 

prout dicta domus in dicto muro est edificata et situata scilicet illam 

medietatem domus aree et muri predictorum que medietas sitas est contigue 

(dg: x) iuxta dictam hereditatem dicti Johannis Mersekens venditam dicto 

Theoderico a Sophia filia (dg: dicti) quondam Wijnkini dicti de Beest et 

Johanne filio Johannis dicti (dg: Borre prout) Borre prout in litteris 

hereditarie vendidit Engberto de Hees (dg: filio quondam) Willems soen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Scilder datum 

                         
84 Zie → BP 1178 f 378v 06 do 28-04-1390, verkoop van deze helft. 
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sabbato post penthecostes. 

 

BP 1177 f 242v 05 za 16-06-1386. 

Johannes van der Haghe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 242v 06 za 16-06-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan Nijcholaus Reijmbrant 30 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-

10-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Nijcholao Reijmbrant XXX aude scilde scilicet 

quatuor florenos pro tribus aude scilde computato ad Remigii proxime 

futurum (dg: futurum) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 242v 07 za 09-06-1386. 

Hr Theodericus Rover ridder droeg over aan Hermannus nzvw Petrus van 

Waderle 9 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, aan 

wijlen voornoemde Petrus van Waderle beloofd door Franco zv Gerardus van 

Orthen, Paulus van Orthen en Petrus zv Petrus zv Everardus, welk geld nu 

aan hem behoort. 

 

Dominus Theodericus Rover miles novem libras grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris promissas quondam Petro de Waderle a 

Francone filio Gerardi de Orthen #Paulo de Orthen et Petro filio Petri 

filii Everardi# prout in litteris et quas nunc ad se pertinere dicebat 

legitime supportavit Hermanno filio naturali dicti quondam Petri de 

Waderle cum litteris et jure. Testes Lonijs et Emondus datum in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1177 f 242v 08 za 09-06-1386. 

Voornoemde hr Theodericus Rover droeg over aan voornoemde Hermannus nzvw 

Petrus van Waderle 4 veldovens, aan wijlen Petrus van Waderle beloofd door 

Johannes Duppen van Maelstrem. 

 

Dictus dominus Theodericus Rover quatuor fornaces terre promissas quondam 

Petro de Waderle a Johanne (dg: Doppen) Duppen de Maelstrem prout in 

litteris legitime supportavit dicto Hermanno simul cum litteris. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 242v 09 di 12-06-1386. 

Ghisbertus zvw Johannes Wrede en Hermannus Gielijs soen van Gravia 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 90 oude Franse schilden, met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 18+31+31+30+1=111 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis Wrede et Hermannus Gielijs soen de 

Gravia promiserunt Philippo Jozollo etc nonaginta aude scilde Francie ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes Emont et Raet 

datum tercia post penthecostes. 

 

BP 1177 f 242v 10 di 12-06-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 242v 11 di 12-06-1386. 

Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder verkocht aan Johannes van 

Zidewijnden zv Bazelius een n-erfcijns van 10 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit goederen gnd het Hofgoed, in Heeswijk, voor de dijk 

aldaar. 

 

Walramus filius quondam domini Johannis de Benthem militis hereditarie 

vendidit Johanni de Zidewijnden #filio Bazelii# hereditarium censum X 

librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex bonis dictis 

communiter tHofgoet sitis in (dg: in) parochia de Hezewijc (dg: ad) 

#ante# aggerem ibidem atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens 

warandiam et #aliam# obligationem deponere (dg: ex) et sufficientem 

facere. Testes (dg: En) datum supra. 

 

BP 1177 f 242v 12 di 12-06-1386. 

En hij kan terugkopen of (1) tijdens de feestdagen van Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) met 51 oude schilden, of (2) binnen 15 dagen rond Lichtmis 

over een jaar (zo 02-02-1388) met 51 oude schilden en de cijns van het jaar 

van wederkoop, of (3) binnen 15 dagen rond Pinksteren over 2 jaar (zo 06-

06-1389), met 51 oude schilden en de cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Petrus van Goch, Johannes zv 

voornoemde Johannes van Zidewijnden, Theodericus van der Wordt en Willelmus 

Vos Uden soen. 

 

+. 

Et poterit redimere in (dg: festo nativitatis Domini) infra dies festimos 

nativitatis Domini proxime futuri cum LI aude scilde seu valore #semel 

dandis# seu a festo purificationis proxime futuro ultra annum seu infra 

quindenam precedentem aut infra quindenam sequentem cum LI aude scilde 

seu valore et cum censu #anni# redempcionis seu a festo penthecostes 

proxime futuro ultra duos annos seu infra (dg: ....) #quindenam# 

precedentem seu infra quindenam sine medio sequentem cum LI aude scilde 

seu valore #et cum censu anni redempcionis# ut (dg: dicebat) in forma. 

Actum in camera presentibus Petro de Goch Johanne filio dicti Johannis de 

Zidewijnden Theoderico van der Wordt Willelmo Vos Uden soen testibus 

datum in crastino Barnabe apostoli hora vesperarum anno LXXX sexto. 

 

BP 1177 f 242v 13 di 12-06-1386. 

Walramus van Benthem zvw hr Johannes van Benthem ridder, Johannes van 

Audehoesden en Emont van Ghemert beloofden aan Philippus Jozollo etc ?40 

oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 

18+31+31+30+1=111 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

(dg: Walerus) #Walramus# de Benthem filius quondam domini #Johannis# de 

Benthem militis Johannes de Audehoesden Emont de Ghemert promiserunt 

Philippo Jozollo etc [?X]L aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

sub pena IIII. Testes (dg: Jo) Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 242v 14 di 12-06-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 B 06 f.243. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 12-06-1386. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 13-06-1386. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 14-06-1386. 

 anno Domini Mo CCC LXXX sexto mensis junii die XIIII: 

   donderdag 14-06-1386. 
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BP 1177 f 243r 01 di 12-06-1386. 

Gerardus van Aa en Johannes Kuijst beloofden aan hr Willelmus van Bucstel 

ridder, tbv jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel, 220 gulden met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Gerardus de Aa et Johannes Kuijst promiserunt domino Willelmo de Bucstel 

militi ad opus (dg: domini Willelmi de) domicelli Willelmi de Meerhem 

domini de Bucstel ducentos et XX florenos ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Goessuinus datum tercia post 

penthecoses. 

 

BP 1177 f 243r 02 di 12-06-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit] VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 03 wo 13-06-1386. 

Gerardus zvw Theodericus van Vlimen en zijn broer Goessuinus beloofden aan 

Wijnkinus Screijnmaker 117 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Gerardus (dg: de Abrug) filius quondam Theoderici de Vlimen et Goessuinus 

eius frater promiserunt Wijnkino Screijnmaker centum #et XVII# licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato #(dg: et 

XXII Holl)# ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes (dg: W) 

Neijnsel et Raet datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 243r 04 wo 13-06-1386. 

Jacobus Coptiten en Rodolphus van Gravia beloofden aan Arnoldus van Beke nz 

etc 56 franken met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Jacobus Coptiten et Rodolphus de Gravia promiserunt Arnoldo de Beke filio 

naturali etc LVI francken #seu valorem# ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Trude et Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 05 wo 13-06-1386. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer de jongere maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan wijlen voornoemde 

Willelmus Loijer de jongere verkocht door Rodolphus gnd Vespertijt van 

Nuwelant. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer (dg: -s) junioris hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco venditam dicto 

quondam Willelmo Loijer juniori a Rodolpho dicto (dg: W) Vespertijt de 

Nuwelant prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 

3 annis. Testes Trude et Emont datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 06 wo 13-06-1386. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, gaande uit een huis en erf van 

Rodolphus van Papendijc, in Nuland, welke pacht aan hem was verkocht door 

Johannes van Tephelen. 

 

Willelmus filius Willelmi quondam Loijer hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie de domo et 

area Rodolphi de Papendijc sita in parochia de Nuwelant et de attinentiis 

dicte domus universis venditam sibi a Johanne de Tephelen prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 243r 07 wo 13-06-1386. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer de jongere maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 40 schelling, aan voornoemde wijlen Willelmus Loijer de 

jongere verkocht door Rodolphus gnd Vespertijt, welke cijns nu behoort aan 

eerstgenoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer junioris hereditarium censum XL 

solidorum monete venditum dicto quondam Willelmo Loijer juniori a 

Rodolpho dicto Vespertijt prout in litteris et quem censum primodictus 

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

supra. 

 

BP 1177 f 243r 08 wo 13-06-1386. 

Willelmus die Meester van Berlikem verkocht aan Cristianus bakker een 

b-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Berlicum, tussen kinderen 

gnd des Meesters Kijnderen enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast 

met 4½ penning grondcijns en 2 schelling aan de investiet van Berlicum. 

 

Willelmus die Meester de Berlikem hereditarie vendidit Cristiano pistori 

hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus sitis in 

parochia de Berlikem inter hereditatem liberorum dictorum des Meesters 

Kijnderen ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam (dg: de) obligationem deponere exceptis quatuor (dg: 

denariis et) et dimidio denariis census domino fundi et duobus solidis 

investito de Berlikem exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 243r 09 do 14-06-1386. 

Nijcholaus zvw Henricus gnd Wauthems soen szv Arnoldus gnd Scauffart 

verkocht aan Johannes zv Johannes gnd Scauffart, tbv hem en Steijnskinus, 

Aleijdis en Margareta, kv voornoemde Johannes Scauffart, een n-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit 

een stuk land, gnd die Hadeakker, in Aarle, ter plaatse gnd Valkendijk, 

tussen Henricus Scauffart enerzijds en kvw Arnoldus gnd Scauffart 

anderzijds, reeds belast met 2 penning grondcijns. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici dicti (dg: Wat) Wauthems soen gener 

Arnoldi dicti Scauffart hereditarie vendidit Johanni filio (dg: quon) 

Johannis dicti Scauffart ad opus sui et ad opus Steijnskini Aleijdis et 

Margarete liberorum dicti Johannis Scauffart hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busc) Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in Arle tradendam ex pecia terre dicta die 

Hadeacker sita in parochia de Arle ad locum dictum Valkendijc inter 

hereditatem Henrici (dg: Scauffen) Scauffart ex uno et inter hereditatem 

liberorum #quondam# Arnoldi dicti Scauffart ex alio promittens warandiam 

et obligationem aliam deponere exceptis duobus denariis census domino 

fundi exinde prius solvendis (dg: et promisit sufficientem facere). 

Testes Raet et Goessuinus datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 243r 10 do 14-06-1386. 

Romboldus molenaar zvw Lambertus molenaar van Roesel ev Marie ndv Elizabeth 

gnd van der Vonderen verkocht aan Johannes Meer van Vessem een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren, gaande 

uit (1) een beemd, in Vessem, tussen Gerardus van der Vonderen enerzijds en 

Zeelkinus van Vessem anderzijds, (2) een stuk land, in Vessem, tussen 

Willelmus van Vessem enerzijds en Walterus zvw Everardus van Vessem 

anderzijds, welke pacht voornoemde Elizabeth van der Vonderen, tbv haar 

voornoemde natuurlijke dochter Maria, gekocht had van voornoemde Walterus 

zvw Everardus van Vessem bv voornoemde Elizabeth. De brief overhandigen aan 
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Theodericus snijder szv Johannes van Vessem. 

 

Romboldus multor filius quondam Lamberti multoris de (dg: B) Roesel 

maritus legitimus ut asserebat Marie sue uxoris filie naturalis Elizabeth 

dicte van der Vonderen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Vessem solvendam hereditarie purificationis et in Vessem 

tradendam ex quodam prato sito in parochia de Vessem inter hereditatem 

Gerardi van der Vonderen ex uno et inter hereditatem Zeelkini de Vessem 

ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia de Vessem #!Willelmi 

de Vessem ex uno et# inter hereditatem Walteri filii quondam Everardi de 

Vessem ex alio quam paccionem dicta Elizabeth van der Vonderen ad opus 

dicte Marie sue filie naturalis erga dictum Walterum filium quondam 

Everardi de Vessem (dg: s) fratrem dicte Elizabeth emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Meer (dg: va) de Vessem 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Theoderico 

sartori genero Johannis de Vessem. 

 

BP 1177 f 243r 11 do 14-06-1386. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant, Johannes Buc 

van Lijt de oudere en zijn zoon Johannes Buc de jongere beloofden aan hr 

Henricus Buc 70½ oude schild of de waarde in goud met Sint-Petrus-Banden 

aanstaande (wo 01-08-1386) te betalen. 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan de Nuwelant 

Johannes Buc #de Lijt# senior Johannes Buc junior #eius filius# 

promiserunt domino Henrico Buc septuaginta et dimidium aude scilt #seu 

valorem in auro# ad vincula Petri proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 12 do 14-06-1386. 

Vervolgens beloofden voornoemde Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape 

Jan van Nuwelant, Johannes Buc van Lijt de oudere en zijn zoon Johannes Buc 

de jongere voornoemd geld voor hun kosten en risico in het graafschap van 

Luik te betalen. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituti igitur dicti 3 

debitores promiserunt indivisi super omnia quod ipsi dictam pecuniam in 

comitate Leodiensi sub eorum periculis et expensis tradent et 

deliberabunt termino solucionis predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 13 do 14-06-1386. 

Gerardus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Gerardus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 14 do 14-06-1386. 

Hr Jordanus Brant kanunnik van de kerk van Sint-Martinus in Luik verklaarde 

ontvangen te hebben de helft van 146 1/3 oude schilden, die Johannes zvw hr 

Johannes van Eijndoven ridder, Willelmus gnd Gielijs soen, Baudewinus gnd 

Hermans soen, Henricus gnd die Jonghe, Theodericus gnd van Bijlant, 

Johannes gnd die Voeget, Matheus gnd van de Put, Egidius gnd Willems soen 

en Petrus gnd die Jonghe beloofd hadden aan voornoemde hr Jordanus, en de 

andere helft van het geld droeg85 hij over aan Gerardus van Bucstel zvw 

Johannes Pape Jan. 

 

Dominus Jordanus Brant canonicus ecclesie sancti Martini Leodiensis palam 

recognovit sibi (dg: de medietate) fore satisfactum de medietate centum 

                         
85 Zie ← BP 1177 f 234r 01 do 26-04-1386, overdracht van toch kennelijk deze 

schuldbekentenis aan Johannes van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan. 
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et quadraginta sex aureorum denarorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum atque tercie partis unius aurei denarii antiqui communiter aude 

scilt vocati (dg: ut) quos (dg: ..) Johannes filius quondam domini 

Johannis de Eijndoven militis Willelmus dictus Gielijs soen Baudewinus 

dictus Hermans soen Henricus dictus die Jonghe et Theodericus dictus de 

Bijlant Johannes dictus die (dg: Vo) Voeget Matheus dictus de Puteo 

Egidius dictus Willems soen et Petrus dictus die Jonghe dicto domino 

Jordano promiserunt prout in litteris insuper dictus dominus Jordanus 

reliquam medietatem dicte pecunie supportavit Gerardo de Bucstel filio 

quondam Johannis Pape Jan cum litteris et jure occacione dicte alterius 

medietatis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 15 do 14-06-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze beloofde aan Johannes van der Steghen 10 

oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze promisit Johanni van der 

Steghen X aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 16 do 14-06-1386. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke een smalle tiende, in Nuenen, die was van hr Johannes 

van Hoescot ridder grootvader van voornoemde hr Theodericus. Zou bevonden 

worden dat die smalle tiende feodaal is, dan zal voornoemde hr Theodericus, 

op verzoek van voornoemde Godefridus, hem daarin vesten, voor heer en hof, 

waarvan die tiende afhangt. 

 

Dominus Theodericus Rover miles quandam decimam minutam dictam smael 

tiende ad se spectantem sitam in parochia de Nuenen et que decima fuerat 

olim domini Johannis de Hoescot militis avi olim dicti domini Theoderici 

ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Philippo) #Godefrido# de Gheldorp 

filio quondam Philippi de Eijcke promittens warandiam et obligationem 

deponere promisit insuper omnia quod si dicta decima minuta inventa 

fuerit fore feodum extunc dictus dominus Theodericus dictum Godefridum ad 

requisitionem eiusdem Godefridi in dicta decima minuta imponet instituet 

et herediabit coram domino et curia a quibus dependet in feodum prout 

dicto Godefrido ratum erit perpetue ....... ....... et prout illi qui 

super dicta decima minuta de jure fuerint sententiatores judicabunt id 

dicto Godefrido ratum fore perpetue atque firmum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243r 17 do 14-06-1386. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1386), op de dag van Sint-Jan-Baptist, met 100 Brabantse dobbel of de 

waarde. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van 

Theodericus snijder szv Johannes van Vessem, Johannes Loij, Johannes Meer 

van Vessem en Walterus zvw Henricus Bije. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex anorum a festo #nativitatis# Johannis 

proxime futuro sine medio sequentium (dg: s) quolibet anno dictorum 
!annorum in (dg: festo) #die# nativitatis beati !baptiste cum centum 

Brabant dobbel seu valorem ut in forma. Actum in camera scriptorum 

presentibus Theoderico sartore genero Johannis de (dg: S) Vessem (dg: 

Gerardo Loij) Johanne Loij Johanne Meer de Vessem et Waltero filio 

quondam Henrici Bije testibus datum anno Domini Mo CCC LXXX sexto mensis 

junii die XIIII hora (dg: ..) prime. 

 

1177 mf8 B 07 f.243v. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 14-06-1386. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1386. 
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 Secunda post octavas penthecostes: maandag 18-06-1386. 

 

BP 1177 f 243v 01 do 14-06-1386. 

Walterus zvw Henricus Bijeken van Lijttoijen verhuurde aan Johannes van der 

Graft en zijn broer Willelmus Bijeke, kvw Godefridus van der Graft, en 

Johannes van der Graft en zijn broer Willelmus, kv Otto van der Graft, 20 

morgen 2 hont land, in Lithoijen, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386), per jaar voor 41 oude schilden of 

de waarde, 1/3 deel te betalen met Sint-Martinus, 1/3 deel met Sint-Petrus-

Stoel, en 1/3 deel met Pinksteren, belast met dijken, waterlaten en sloten, 

onder Lithoijen gelegen. Huurders zullen die dijken, waterlaten en sloten 

te pachters recht onderhouden. Twee brieven, beide overhandigen aan 

voornoemde Walterus. 

 

Solverunt conductores. 

Walterus filius quondam Henrici Bijeken de Lijttoijen viginti iugera (dg: 

terre) et duo hont terre ad se spectantia sita in parochia de Lijttoijen 

locavit Johanni van der Graft et Willelmo Bijeke eius fratri (dg: fi) 

liberis quondam Godefridi van der Graft et Johanni van der Graft et 

Willelmo suo fratri liberis (dg: quondam) Ottonis van der Graft ab eisdem 

ad spacium sex annorum post festum Martini proxime futurum sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro XLI aude scilde seu 

valorem dandis sibi ab aliis anno quoloibet dictorum annorum pro una 

tercia parte Martini pro secunda tercia parte ad Petri ad cathedram et 

pro ultima tercia parte penthecostes et primo termino a Martini proxime 

futuro ultra annum promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere exceptis aggeribus et aqueductibus et fossatis ad 

hoc de jure spectantibus et infra parochiam de Littoijen sitis. Quo facto 

repromiserunt alii indivisi super omnia et quod ipsi dictos aggeres 

aqueductus et fossata dictis sex annis durantibus ad jus coloni 

observabunt sic quod (dg: W) dicto Waltero dampna exinde non eveniant. 

Testes Neijnsel et Emont datum quinta post penthecostes. Et duplicetur et 

tradentur ambe dicto Waltero. 

 

BP 1177 f 243v 02 do 14-06-1386. 

Theodericus gnd die Crumme verkocht aan Eustacius gnd Staes van Hedechusen 

smid 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 (di 25-12-1386), gaande uit een stuk land gnd die 

Hodonk, in Oirschot, in de herdgang van Ertbruggen, tussen kvw Egidius gnd 

Zeghers enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de grondcijns, 

een b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, en een b-erfpacht van 2 

mud rogge. 

 

Theodericus dictus die Crumme hereditarie vendidit Eustacio dicto Staes 

de Hedechusen fabro hereditarium censum trium aude scilde monete regis 

Francie seu valorem solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex pecia 

terre dicta die Hodonc sita in parochia de Oerscot in pastoria de 

Ertbruggen inter hereditatem liberorum quondam Egidii dicti Zeghers ex 

uno et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi 

et hereditario censu XL solidorum communis pagamenti et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243v 03 do 14-06-1386. 

Godefridus Punter van Straten gaf uit aan Henricus zvw Mijchael gnd 
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Balijarts (186) een huis, hofstad en tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Straten, tussen kvw Jordanus Cluijsterman enerzijds en kinderen gnd des 

Cupers Kijnderen anderzijds, (2) de helft van de misse, te weten de helft 

direct naast voornoemd huis, met een schopke hierop, (3) een tuin aldaar 

over de gemene weg, tussen Johannes die Custer enerzijds en Johannes gnd 

des Slijmmen soen van Berze mesmaker anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een b-erfcijns van 10 schelling geld en ½ hoen, en thans voor een 

n-erfcijns87 van 2 gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

Solvit Henricus. 

Godefridus Punter de Straten domum domistadium et ortum (dg: in cum et 

medietate fimarii ibidem consistentis scilicet illa medietas que sita est 

contigue iuxta domum) sitos in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Straten inter hereditatem liberorum quondam Jordani Cluijsterman ex uno 

et inter hereditatem liberorum dictorum des Cupers Kijnderen ex alio et 

medietatem fimarii ibidem consistentis scilicet illa medietas que sita 

est contigue iuxta dictam domum cum domo dicta scopken consistente supra 

dictam medietatem dicti fimarii atque quendam ortum situm ibidem ultra 

communem (dg: co) plateam inter hereditatem Johannis die Custer ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti des Slijmmen soen de Berze cultellificis 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico filio quondam 

Mijchaelis dicti Balijarts ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditario censu X solidorum monete et dimidio pullo annuatim exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu duorum florenorum 

communiter gulden vocatorum seu valore dando sibi ab alio hereditarie 

purificationis promittens #super habita et habenda# warandiam et aiam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243v 04 do 12-07-1386. 

Petrus van Kessel zvw Heijnmannus gnd Custer droeg over aan Johannes zvw 

Gerardus Rijcarts soen een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd aan 

Geen Broeke, tussen Johannes van Ghemert enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Petrus verworven had van Arnoldus 

Coppen soen van Dunsellaer, belast met een b-erfcijns van 30 schelling 

geld. 

 

Petrus de Kessel filius quondam Heijnmanni dicti Custer peciam terre 

sitam in parochia de Nijsterle ad locum dictum aen Gheen Broecke inter 

hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter communem plateam ex alio 

quam peciam terre dictus Petrus erga Arnoldum Coppen soen de Dunsellaer 

acquisiverat (dg: prout) ut dicebat (dg: vendidit) #supportavit# Johanni 

(dg: dicto) filio quondam Gerardi Rijcarts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu XXX solidorum monete 

exinde de jure solvendo. Testes Neijnsel et Scilder datum quinta post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 243v 05 do 14-06-1386. 

Johannes van der Merendonc beloofde aan Johannes van der Drieborch en 

Henricus van den Doeren 13 Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Johannes van der Merendonc promisit Johanni van der Drieborch et Henrico 

van den Doeren XIII Brabant dobbel seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum Neijnsel et Emont datum quinta post 

(dg: pasce) penthecostes. 

 

                         
86 Zie → BP 1179 p 300v 10 za 30-09-1391 (1), verkoop erfpacht uit onder 

meer dit huis. 
87 Zie → BP 1179 p 314v 07 do 16-11-1391, overdracht van de cijns aan 

Henricus zvw Mijchael Baliarts. 
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BP 1177 f 243v 06 do 14-06-1386. 

Johannes van der Drieborch en Henricus van der Doeren verkochten aan 

Johannes van der Merendonc een korentiende, behorend aan de investiet van 

Den Bosch, van het lopend jaar, in goederen des Meesters Donk, goederen van 

Pettelaar, goederen gnd Gelendonk, goederen gnd Merendonk en erfgoederen 

aldaar, strekkend vanaf de steeg gnd die Haseldonkse Steeg boven aan de 

plaats gnd des Gasthuis Donk en verder aan de plaats gnd Pettelaar. 

 

Johannes van der Drieborch et Henricus van der Doeren decimam bladi (dg: 

p) spectantem ad investitum de Buscoducis anni presentis in bonis des 

Meesters Donc et in bonis de Pettelaer et bonis dictis Gelendonc et in 

bonis dictis Merendonc et in hereditatibus ibidem sitis scilicet 

tendentibus a stega dicta die Haseldoncsche Stege superius ad locum 

dictum des Gasthuus Donc et ulterius ad locum dictum Pettelaer vendidit 

Johanni van der Merendonc promittens warandiam et obligationem (dg: anni 

presentis) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 243v 07 ma 18-06-1386. 

Arnoldus Lanen soen van Nuenrebeke en Volcquinus Terlinc verkochten aan 

Arnoldus van den Hoeve van Zonne een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 

gnd die Kloot, 2½ lopen rogge, maat van Nuenen, groot, in Nuenen, onder de 

Akkers aldaar, naast erfgoed behorend aan het klooster van het gasthuis in 

Den Bosch, met een eind strekkend op een gemene weg, lopend van Wetten 

richting de kerk van Nuenen, welke pacht Arnoldus gnd van Nuenrebeke 

gekocht had van Mijchael van Boert zv Johannes gnd Tempelaer, en welke 

pacht aan voornoemde Arnoldus Lanen soen en Woltherus gekomen was na 

overlijden van voornoemde Arnoldus van Nuenrebeke. Ter meerdere zekerheid 

van levering van voornoemde pacht stelden verkopers tot onderpand (2) 1 

lopen land gnd die Pelre, in Nuenen, tussen kv Yda gnd Hermens enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. 

 

Arnoldus Lanen soen de Nuenrebeke et Volcquinus Terlinc annuam et 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Nuenen 

solvendam hereditarie purificationis et in Nuenen tradendam ex pecia 

terre dicta die Cloet duos et dimidium lopinos siliginis dicte mensure 

annuatim in semine capiente sita in parochia de Nuenen infra agros ibidem 

contigue iuxta hereditatem spectantem ad conventum! hospitalis in 

Buschoducis tendente cum uno fine supra quandam communem viam per quam 

itur de Wetten (dg: ad communitatem) #versus ecclesiam# de Nuenen quam 

paccionem Arnoldus dictus de Nuenrebeke erga Mijchaelem de Boert filium 

Iohannis dicti Tempelaer emendo acquisiverat prout in litteris et quam 

paccionem dictus Arnoldus Lanen soen et Woltherus ad se de morte dicti 

Arnoldi de Nuenrebeke successione hereditarie advolutam esse dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo van den Hoeve de Zonne supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum et ex parte dicti quondam Arnoldi de Nuenrebeke et eius heredum 

deponere et ad maiorem securitatem solucionism dicte paccionis dicti 

venditores (dg: pe) lopinatam terre dictam die Pelre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem liberorum Yde dicte Hermens ex uno et inter 

communem viam ex alio ut dicebat simul cum primodicta pecia terre ad 

pignus imposuerunt. Testes Willelmus et Emondus datum secunda post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 243v 08 ma 18-06-1386. 

Lambertus Snoec en Boudewinus van Zelant beloofden aan Katherina ev 

Johannes gnd Hoen 8½ pond groten, die Vlaamse plak voor 2 groten gerekend, 

met Sint-Martinus, en 11 pond groten en 12 schelling groten voornoemd geld 

met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 
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Lambertus Snoec Boudewinus de Zelant promiserunt Katherine uxori Johannis 

dicti Hoen (dg: V X) VIII (dg: V) et dimidiam libras grossorum die 

Vleemsche plac pro duobus grossis computato ad Martini et XI libras 

grossorum et XII solidos grossorum dicte monete ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 243v 09 ma 18-06-1386. 

Arnoldus Wellens soen van Acht verkocht aan Johannes van Holaer riemmaker 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit ½ mudzaad land met gebouwen, onder de vrijheid van Eindhoven, 

beiderzijds tussen een gemene weg, reeds belast met 13½ penning oude cijns 

aan de grondheer. 

 

Arnoldus Wellens soen de Acht hereditarie vendidit Johanni de Holaer 

corrigiatori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: domo area et) dimidia 

modiata terre sita infra libertatem de Eijndoven inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex utroque latere coadiacentem et ex edificiis in eadem 

consistentibus ut dicebat promittens (dg: su super omnia wa) super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XIIIJ 

denariis antiqui census domino fundi inde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Emondus datum secunda post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1177 f 243v 10 ma 18-06-1386. 

Woltherus van den Evershoet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Woltherus van den Evershoet prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 243v 11 ma 18-06-1386. 

Sijmon zv Arnoldus van Langel beloofde aan de secretaris, tbv Johannes van 

Langel oom van voornoemde Sijmon 300 oude schilden na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Sijmon of aan voornoemde Johannes, wie 

het eerst komt. 

 

(dg: Jo) Sijmon filius Arnoldi de Langel promisit mihi ad opus Johannis 

de Langel avunculi dicti Sijmonis IIIc aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur dicto Sijmoni vel dicto 

Johanni prius venienti. 

 

1177 mf8 B 08 f.244. 

 in octavis penthecostes: zondag 17-06-1386. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 19-06-1386. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 20-06-1386. 

 in vigilia Johannis: zaterdag 23-06-1386. 

 in festo Johannis: zondag 24-06-1386. 

 in crastino nativitatis Johannis: maandag 25-06-1386. 

 

BP 1177 f 244r 01 zo 17-06-1386. 

Gerardus van Meerwijc droeg over aan Henricus van Erpe 500 oude Franse 

schilden88, aan voornoemde Gerardus, Arnoldus Heijme en Gheerlacus zvw Lucas 

gnd van Erpe beloofd door jkr Johannes heer van Cuijk, Gerardus van Berkel, 

Johannes Leonii van Erpe, Willelmus Coptiten, Ghisbertus Lisscap de 

jongere, Reijnoldus gnd van den Heijden en Henricus Sceelwaert van Os. 

 

(dg: Ghe) Gerardus de (dg: Me) Meerwijc quingentos denarios aureos 

antiquos communiter scilde vocatos monete regis Francie boni auri et 

justi ponderis promissos dicto Gerardo Arnoldo Heijme et Gheerlaco filio 

                         
88 Zie → BP 1180 p 412v 14 di 07-03-1396, overdracht van een deel in de 

schuldbekentenis en het schadelooshouden. 
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quondam Luce dicti de Erpe vel eorum alteri a domicello Johanne domino de 

Kuijc Gerardo de Berkel Johanne Leonii de Erpe Willelmo Coptiten 

Ghisberto Lisscap juniore Reijnoldo dicto van den Heijden et Henrico 

Sceelwaert de Os prout in litteris legitime supportavit Henrico de Erpe 

cum litteris et jure. Testes Leonius et Goessuinus datum (dg: d) in 

octavis penthecostes. 

 

BP 1177 f 244r 02 di 19-06-1386. 

Stephanus gnd Weert droeg over aan zijn moeder Hilla dvw Johannes gnd Loze 

en aan Johannes gnd Weert bv voornoemde Stephanus een huis en erf, eertijds 

van wijlen Johannes gnd Papen soen, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Aijkini enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd Wonder anderzijds, aan hem overgedragen door zijn voornoemde 

moeder Hilla dvw Johannes gnd Loze. 

 

Stephanus (dg: filius quondam) dictus (dg: Wert) Weert domum et aream que 

fuerant quondam Johannis dicti Papen soen sitam in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Arnoldi quondam Aijkini ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Wonder ex alio supportatam sibi ab Hilla filia 

quondam Johannis dicti Loze eius matre prout in litteris hereditarie 

supportavit antedicte Hille sue matri et Johanni dicto Weert fratri dicti 

Stephani cum dictis litteris et aliis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Raet datum 3a 

post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 244r 03 di 19-06-1386. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van Petrus gnd 

die Haen 75 Brabantse dobbel in afkorting van 149 Brabantse dobbel, die 

voornoemde Petrus die Haen beloofd had aan voornoemde Leonius. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe palam recognovit sibi per Petrum 

dictum die Haen fore satisfactum de LXXV Brabant dobbel in abbreviationem 

centum et quadraginta novem Brabant dobbel quos dictus Petrus die Haen 

dicto Leonio promiserat in litteris scabinorum ut dicebat. Testes 

Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 244r 04 di 19-06-1386. 

Petrus zvw Johannes van Helmont verkocht aan Petrus gnd van Hoesden 2 

bunder beemd, in Asten, tussen erfgoed van de heer van Asten enerzijds en 

eerstgenoemde Petrus anderzijds, belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan hem of aan Johannes Doernken. 

 

Solvit totum. 

Petrus filius quondam Johannis de Helmont duo bonaria prati sita in 

parochia de Asten (dg: supra) inter hereditatem domini de Asten ex uno et 

inter hereditatem dicti Petri ex alio vendidit Petro dicto de Hoesden 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu dominorum 

fundi exinde solvendo. Testes datum supra. Traditur sibi vel Johanni 

Doernken. 

 

BP 1177 f 244r 05 di 19-06-1386. 

Johannes van Weert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Weert prebuit et reportavit.Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 244r 06 wo 20-06-1386. 

Jacobus zvw Johannes gnd Wrede van Herpen verkocht aan Nijcholaus Spijerinc 

Meus soen een kamp van 4 morgen, gnd des Papen Kamp, in Empel, beiderzijds 

tussen kv Arnoldus zv Gherongius, zoals dit kamp behoorde aan Petrus van 

Waderle, aan voornoemde wijlen Johannes Wrede verkocht door hr Theodericus 
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Rover ridder, en welk kamp nu aan verkoper behoort. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Wrede de Herpen quendam campum 

quatuor iugera terre per mensuram de Empel continentem dictam des Papen 

Camp situm in Empel inter hereditatem liberorum Arnoldi filii Gherongii 

ex utroque latere coadiacentem prout dictus campus ad Petrum de Waderle 

spectare consolebat venditum dicto quondam Johanni Wrede a domino 

Theoderico Rover milite prout in literis et quem campum nunc ad se 

spectare dicebat vendidit Nijcholao Spijerinc Meus soen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super habita et habendaratam servare 

et obligationem #et impeticionem# exparte sui et dicti quondam Johannis 

Wrede et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis Wrede deponere. 

Testes Neijnsel et Scilder datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 244r 07 wo 20-06-1386. 

Godefridus Herbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Herbrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 244r 08 za 23-06-1386. 

Arnoldus van den Hoeve van Zonne beloofde aan de secretaris 60 lichte 

schilden minus 2 plakken met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-1386) te 

betalen. 

 

(dg: ..) Arnoldus van den Hoeve de Zonne promisit mihi LX licht scilde II 

placken minus ad omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes Raet et 

Goessuinus datum in vigilia Johannis. 

 

BP 1177 f 244r 09 za 23-06-1386. 

Johannes van Gravia zvw Egidius van Gravia en Arnoldus Stamelart van de 

Kelder beloofden aan Philippus Jozollo etc 22 oude Franse schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 7+31+31+30+1=100 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Johannes de Gravia filius quondam Egidii de Gravia et Arnoldus Sta de 

Penu promiserunt Philippo Jozollo etc XXII aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Lonijs et Raet datum 

supra. 

 

BP 1177 f 244r 10 za 23-06-1386. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde aan Johannes Pijnlet van Druenen 9½ 

oude schild, 4 gulden van Gelre of Holland voor 3 oude schilden gerekend, 

een helft te betalen met Sint-Margareta (vr 13-07-1386) en de andere helft 

met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386). 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit Johanni Pijnlet de 

Druenen novem et dimidium aude scilt scilicet quatuor florenis dictis 

gulden [monete Ghe]lrie] vel Hollandie pro tribus aude scilde computatis 

mediatim Margarete et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 244r 11 zo 24-06-1386. 

Sijmon van Gheldenaken, heer Theodericus Rover ridder en Johannes zvw 

Johannes van Herzel beloofden aan Philippus Jozollo 100 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius (ma 01-10-1386; 6+31+31+30+1=99 dgn) te betalen, 

op straffe van 5. 

 

Sijmon de Gheldenaken dominus Theodericus Rover miles et Johannes filius 

quondam Johannis de Herzel promiserunt Philippo Jozollo C aude scilde 

Francie ad Remigii proxime persolvendos pena V. Testes Neijnsel et Emont 
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datum in festo Johannis. 

 

BP 1177 f 244r 12 zo 24-06-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Solvit] VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 244r 13 zo 24-06-1386. 

Johannes Zerijs van Erpe, Johannes van Bruheze en Gerardus van Berkel 

beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 36 Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 6+31+31+30+1=99 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Johannes Zerijs de Erpe Johannes de Bruheze et Gerardus de Berkel 

promiserunt dicto Philippo XXXVI scuta Francie ad Remigii proxime 

persolvenda pena II. Testes daum ut supra. 

 

BP 1177 f 244r 14 ma 25-06-1386. 

Jacobus zvw Petrus van den Eijnde van Baescot beloofde aan Johannes zvw 

Jacobus van der Lijnden 70 gulden na maning te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Petri van den Eijnde de Baescot promisit Johanni 

filio quondam Jacobi van der Lijnden LXX gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes Neijnsel et Goessuinus datum in crastino nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1177 f 244r 15 ma 25-06-1386. 

Albertus zvw Ludovicus van Kessel, Ludovicus zvw Petrus van Os en Johannes 

zvw Arnoldus van Kuijc wonend in Gewanden beloofden aan Philippus Jozollo 

70 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 

5+31+31+30+1=98 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Albertus filius quondam Ludovici de Kessel Ludovicus filius quondam Petri 

de Os et Johannes filius quondam Arnoldi de Kuijc commorans in Gewanden 

ut dicebat promiserunt Philippo Jozollo LXX aude scilde #Francie# ad 

Remigii proxime persolvendos pena V. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 244r 16 zo 24-06-1386. 

Nicholaus Spirinc Meus soen en Willelmus Coptiten beloofden aan Johannes 

Jode 60 pieter of de waarde met Maria-Hemelvaart aanstaande (wo 15-08-1386) 

te betalen. 

 

Nicholaus Spirinc Meus soen et Willelmus Coptiten promiserunt Johanni 

Jode LX peter vel valorem ad assumptionem Marie proxime persolvendos. 

Testes Neijnsel et Raet datum in festo nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 244r 17 zo 24-06-1386. 

Hr Paulus van Haestricht beloofde voornoemde Nicholaus en Willelmus 

schadeloos te houden. 

 

+. 

Dominus Paulus de Haestricht promisit dictos Nicholaum et Willelmum 

indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 244r 18 ma 25-06-1386. 

Mechtildis wv Johannes Loijer en haar zoon Johannes droegen over aan 

Gerardus van Berkel 1 morgen land en 70 roeden land, gelegen tussen de 

plaats gnd die Gelendonk enerzijds en Theodericus van Alphen, Henricus gnd 

van Os en Laurencius gnd Boijen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd Beurtse Meer en met het andere eind aan de plaats gnd 
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Kalverberg, aan voornoemde wijlen Johannes Loijer overgedragen door Petrus 

gnd Alaert. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis Loijer cum tutore et Johannes eius 

filius unum juger terre et septuaginta virgatas terre sitas inter locum 

dictum communiter die Ghelendonc ex uno et inter hereditates Theoderici 

de Alphen Henrici dicti de Os et Laurencii dicti Boijen ex alio tendentes 

cum uno fine ad locum dictum Buertsche Meer et cum reliquo fine ad locum 

dictum communiter Calverberch supportatas dicto quondam (dg: Johre) 

Iohanni Loijer a Petro dicto Alaert prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Gerardo de Berkel cum litteris et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Neijnsel et Goessuinus datum in crastino nativitatis Johannis baptiste. 

 

1177 mf8 B 09 f.244v. 

 Tercia post nativitatis Johannis: dinsdag 26-06-1386. 

 Quarta post nativitatis Johannis: woensdag 27-06-1386. 

 in vigilia Petri et Pauli: donderdag 28-06-1386. 

 

BP 1177 f 244v 01 di 26-06-1386. 

Arnoldus van Vechel verkocht aan Hugho gnd Swart Oghe zvw Hugo Swart Oghe 

(1) 8 hont 37 roeden land, in Kessel, ter plaatse gnd in der Busser Hoeve, 

tussen Johannes die Wert enerzijds en kvw Gerardus van Maren anderzijds, 

(2) 2½ hont 9 roeden land, in Kessel, ter plaatse gnd op de Verste Ert, 

tussen Willelmus van Mameren enerzijds en kv Walterus gnd Wellens soen 

anderzijds, belast met waterlaten, sloten en zegedijken. 

 

Arnoldus de Vechel octo hont et XXXVII virgatas terre sitas in parochia 

de Kessel in loco dicto in der Busscher Hoeve inter hereditatem Johannis 

die Wert ex uno et inter hereditatem (dg: Ge) liberorum quondam Gerardi 

de Maren ex alio atque duo et dimidium hont et novem virgatas terre sitas 

in dicta parochia in loco dicto op den (dg: Ver) Versten Ert inter 

hereditatem Willelmi de Mameren ex uno et inter hereditatem liberorum 

Walteri dicti Wellens soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Hughoni dicto Swart Oghe filio quondam Hugonis Swart Oghe promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus fossatis et 

zeghediken ad hoc de jure spectantibus. Testes Emont et Raet datum tercia 

post nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 244v 02 di 26-06-1386. 

Henricus Riemsleger verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Riemsleger prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 244v 03 di 26-06-1386. 

Arnoldus van Vechel verkocht aan Henricus Riemsleger de helft van een kamp, 

1 morgen groot, in Maren, ter plaatse gnd op de Kesselse Beemden, tussen 

Emondus van Hellu enerzijds en hr Rijcoldus Koc ridder anderzijds, van welk 

kamp de andere helft behoort aan voornoemde Henricus Riemsleger, belast met 

zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Arnoldus de Vechel medietatem cuiusdam campi unum iuger continentis siti 

in parochia de (dg: K) Maren ad locum dictum op de Kesselssche Beemde 

inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter hereditatem #domini# 

Rijcoldi Koc militis ex alio (dg: ut dicebat vendidit) et de quo campo 

reiqua medietas spectat ad Henricum Riemsleger ut dicebat vendidit dicto 

Henrico Riemsleger promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

Zeghedike fossatis et aqueductibus ad hanc de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 
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BP 1177 f 244v 04 di 26-06-1386. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover beloofde aan Mijchael Haest 35 franken 

met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam domini Johannis Rover promisit Mijchaeli Haest 

XXXV francken ad Martini proxime persolvendos. Testes Scilder et 

Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 244v 05 wo 27-06-1386. 

Johannes van Coelen die Plattijnmaker beloofde aan Gerardus Hacken 17 

gulden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Johannes de Coelen die Plattijnmaker promisit Gerardo Hacken XVII gulden 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder datum quarta 

post nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 244v 06 wo 27-06-1386. 

Johannes Broc zv Henricus Snavel verkocht aan Godescalcus Arts soen een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Cromvoirt, die Johannes gnd Appel van 

Helvoert met Lichtmis in Cromvoirt aan hem moet leveren, gaande uit alle 

erfgoederen, die voornoemde Johannes Appel onder Helvoirt heeft liggen, 

welke erfpacht aan hem gekomen was na overlijden van Johannes Nouden soen. 

 

Johannes Broc filius Henrici Snavel hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure (dg: de Busco q) de Cromvoert quam Johannes dictus 

Appel de Helvoert sibi solvere tenetur purificationis et in Cromvoert 

tradere ex omnibus (dg: bonis) hereditatibus quas dictus Johannes Appel 

infra parochiam de Helvoert habet sitas ut dicebat #quam sibi de morte 

quondam Johannis Nouden soen successione hereditarie advolutam esse 

dicebat# hereditarie vendidit Godescalco Arts soen promittens warandiam 

et obligationem in !paccione deponere. Testes Neijnsel et Willelmus datum 

quarta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 244v 07 do 28-06-1386. 

Petrus zvw Ludingus Dicbier, Henricus Keijser, Ambrosius gnd Broes Balen 

soen en Amelius gnd Dijependijc beloofden aan Johannes van Ghemert 33 mud 

rogge, Bossche maat, en 4 vimmen stro met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1387) te leveren. 

 

Petrus filius quondam Ludingi (dg: de Aga) Dicbier Henricus Keijser 

Ambrosius dictus Broes Balen soen #et# Amelius dictus Dijependijc 

promiserunt Johanni de Ghemert XXXIII modios siliginis mensure de Busco 

(dg: ad purificationis proxime futurum persolvendos) et quatuor vimas 

straminum ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel 

et Scilder datum in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1177 f 244v 08 do 28-06-1386. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Arnoldus van 

den Steen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Cristianus gnd 

van der Heijden zv Arnoldus gnd Sijmons soen met Lichtmis leverde aan 

wijlen voornoemde Godescalcus, gaande uit een stuk land, gnd Goddens Hof, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Margareta van Best enerzijds 

en een gemene weg anderzijds. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Cristianus dictus 

van der Heijden filius Arnoldi dicti Sijmons soen dicto quondam 

Godescalco solvere consuevit et tenebatur hereditarie purificationis ex 

pecia terre dicta (dg: da) Goddens Hof sita in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Beilver inter hereditatem Margarete de Best ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat vendidit Arnoldo 
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van den Steen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 244v 09 do 28-06-1386. 

Andreas Verkenman beloofde aan Johannes van Dordrecht 19 franken met 

Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Andreas Verkenman promisit Johanni de Dordrecht XIX francken ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 244v 10 do 28-06-1386. 

Nijcholaus gnd Willems soen van Beke verkocht aan Ghisbertus zv Agnes wv 

Ghisbertus van de Doorn, tbv voornoemde Agnes, een stuk beemd, in 

Hilvarenbeek, ter plaatse gnd in Geen Noetel, tussen voornoemde Agnes 

enerzijds en Ancelmus zv Lambertus van Ghilze anderzijds, belast met 15 

penning cijns aan voornoemde Agnes. 

 

Nijcholaus dictus Willems soen de Beke peciam prati sitam in parochia de 

Hildwarenbeke in loco dicto in Gheen Noetel inter hereditatem Agnetis 

relicte quondam Ghisberti de Spina ex uno et inter hereditatem Ancelmi 

filii Lamberti de Ghilze ex alio ut dicebat vendidit Ghisberto filio 

dicte Agnetis ad opus dicte Agnetis promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quindecim denariis census dicte Agneti annuatim exinde 

solvendis. Testes Emont et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 244v 11 do 28-06-1386. 

Johannes van de Kloot droeg over aan de secretaris, tbv Elizabeth dv 

Johannes gnd Mers, een b-erfpacht89 van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Andreas Verkenman. 

Voorwaarde is dat voornoemde Johannes Mers voornoemde pacht niet verkoopt 

noch vervreemdt. 

 

Johannes de Globo hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam venditam sibi ab Andrea Verkenman prout in litteris supportavit 

mihi ad opus Elizabeth filie Johannis dicti Mers cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dictus Johannes Mers dictam !vendicionem non vendet nec 

alienabit. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 244v 12 do 28-06-1386. 

Nijcholaus zvw Petrus Becker verhuurde aan Theodericus Stevens soen, 

Zegherus zvw Johannes van Tula en Johannes zvw Gerardus Richmoeden soen, 

16½ morgen land, aan hem en aan zijn moeder Mechtildis behorend, in 

Lithoijen, voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis, per 

jaar voor 33 oude schilden minus 16½ Hollandse plakken, met Sint-Martinus 

te betalen, belast met oude werken. De huurders zullen de oude werken te 

pachters recht onderhouden. De brief van de huurders aan een van hen 

overhandigen, die het eerste komt. 

 

Solverunt extranei. 

Nijcholaus filius quondam Petri Becker XVIJ iugera terre ad se et ad 

Mechtildem eius matrem spectantia sita in parochia de Lijttoijen ut 

dicebat locavit Theoderico Stevens soen Zeghero filio quondam Johannis de 

Tula #et# Johanni filio quondam Gerardi Richmoeden soen ab eisdem ad 

spacium octo annorum post festum nativitatis Domini proxime preteritum 

sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum octo annorum pro 

XXXIII aude scilde seu valore minus (dg: XX) XVIJ Hollant placken dandis 

sibi ab aliis anno quolibet dictorum octo annorum Martini promittens 

                         
89 Zie ← BP 1177 f 216v 07 do 04-01-1386, verkoop van de pacht. 
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warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis antiquis 

operibus dictis aude wercke (dg: ex) ad hoc spectantibus. Quo facto 

repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi dicta opera antiqua dicta 

aude wercke ad jus coloni (dg: p) tenebunt dictis octo annis durantibus. 

Testes Scilder et Goessuinus datum supra. Tradetur litters conductorum 

alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1177 f 244v 13 do 28-06-1386. 

Godefridus gnd Loesken en zijn broer Reijnerus, kvw Henricus Ludeken, 

beloofden aan Gerardus Nollen, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar 

met Sint-Petrus-Stoel 11 oude schilden te betalen en dat ze de zegedijken, 

waterlaten en sloten, behorend bij 5 morgen land van voornoemde Gerardus, 

in Lithoijen, die voornoemde Godefridus en Reijnerus gehuurd hadden van 

voornoemde Gerardus Nollen, zullen onderhouden. 

 

Godefridus dictus Loesken et Reijnerus eius frater liberi quondam Henrici 

Ludeken promiserunt (dg: s) indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Gerardo Nollen ad spacium (dg: d) sex annorum datam presentium medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum XI aude scilde seu valorem 

Petri ad cathedram et pro primo termino in festo Petri ad cathedram 

proxime futuro et quod ipsi Zeghediken aqueductus et fossata spectantes 

ad quinque iugera terre dicti Gerardi sita in parochia de Littoijen que 

ipsi Godefridus et Reijnerus erga dictum Gerardum Nollen (dg: condux) 

conduxerunt dictis sex annis durantibus in bona disposicione observabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 244v 14 do 28-06-1386. 

Elizabeth wv Gobelinus gnd die Smit van Gheffen en Hilla, Eizabeth en 

Willelmus {niet afgewerkt contract90}. 

 

Elizabeth relicta quondam Gobelini dicti die Smit de Gheffen et Hilla et 

Eizabeth et Willelmus. 

 

BP 1177 f 244v 15 do 28-06-1386. 

Johannes Smeijelman verkocht aan zijn natuurlijke dochter Margareta een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes Smeijelman legitime vendidit Margarete sue filie naturali 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra purificationis (dg: et pro 

primo p termino a purificationis proxime futuro ultra annum) et in Busco 

tradendam ex omnibus et singulis suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis promittens (dg: w) super habita et habenda 

warandiam et cum mortua fuerit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 244v 16 do 28-06-1386. 

Elisabeth wv Gobelinus Smit van Geffen en haar dochters Hilla en Elisabeth 

verkochten aan Johannes nzvw Bernardus van Overmere 1 lopen land in Geffen, 

tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Aleidis Broes anderzijds. 

Willelmus, Gobelinus, Metta en Katherina, minderjarige kv eerstgenoemde 

Elisabeth, zullen hiermee instemmen. 

 

Elisabeth relicta quondam Gobelini Smit de Geffen Hilla et Elisabeth eius 

filie cum tutore lopinatam terre sitam in parochia de Geffen inter 

hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et hereditatem Aleidis Broes ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam naturali 

Bernardi de Overmere promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere et quod Willelmum Gobelinum Mettam et Katherinam liberos 

                         
90 Voor afgewerkte contract zie BP 1177 f 244v 16. 
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primodicte Elisabeth dum ad annos pervenerint dicte vendicioni facient 

consentire. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf8 B 10 f.245. 

 in vigilia Petri et Pauli: donderdag 28-06-1386. 

 in crastino Petri et Pauli: zaterdag 30-06-1386. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 02-07-1386. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1386. 

 anno LXXX sexto mensis julii die tercia: dinsdag 03-07-1386. 

 

BP 1177 f 245r 01 do 28-06-1386. 

Boudewinus gnd Heilwigen soen alias gnd Vriese verkocht aan Johannes van 

der Hautaert een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Veghel, met Kerstmis 

in Veghel te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen kamp, in 

Veghel, tussen een gemene weg enerzijds en Ermegardis Aleijten dochter 

anderzijds, strekkend met een eind aan een gemene weg, reeds belast met 20 

schelling geld aan Godefridus van Langvelt. 

 

Boudewinus dictus Heilwigen soen alias dictus Vriese hereditarie vendidit 

Johanni van der Hautaert hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Vechel solvendam hereditarie (dg: pu) in nativitatis Domini et 

in Vechel tradendam ex domo et orto (dg: si) et campo sibi adiacente 

sitis in parochia de Vechel inter (dg: hereditatem communitatem) communem 

platheam ex uno et hereditatem Ermegardis Aleijten dochter ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem platheam ut dicebat promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XX solidis monete Godefrido de Langvelt prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Steenwech datum in vigilia Pe et 

Pauli. 

 

BP 1177 f 245r 02 za 30-06-1386. 

Hr Adam van Berchen ridder verpachtte aan Henricus en Margareta, kvw 

Johannes gnd Rovers soen, een hoeve, gnd het Goed te Loe, in Erp, voor een 

periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 10-06-1386), belast 

met de cijns aan de jonker van Helmond, voor 36 mud rogge, Bossche maat, en 

9 oude schilden of de waarde, in het eerste jaar met Lichtmis te leveren, 

en voor 25 mud rogge en 9 oude schilden of de waarde, in elk van de 3 

andere jaren met Lichtmis in Den Bosch, op de zolder van Johannes van 

Malsen, te leveren. Henricus en Margareta zullen de hoeve in het vijfde 

jaar te pachters recht bezitten, dwz dat Henricus en Margareta de hoeve in 

dat jaar met eigen zaaigoed zullen bezaaien, zonder kosten van hr Adam, en 

bezaaid achter zullen laten, en de helft van de oogst van dat jaar zullen 

Henricus en Margareta meenemen. Henricus en Margareta zullen de hoeve te 

pachters recht van dak en wanden onderhouden. Henricus en Margareta zullen 

voor hun kosten binnen voornoemde 5 jaar, 60 jonge eiken heesters planten, 

op een geschikte plaats. Ze zullen de hoeve bezitten, zonder enige 

handeling, zoals hoevenaars de goederen van wijlen hr Willelmus van Den 

Bosch bezitten. 

 

Solvit. 

Dominus Adam de Berchen miles mansum quendam dictum tGoet te Loe (dg -?n) 

situm in parochia de Erpe cum eius attinentiis ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Henrico (dg: filio) #et Margarete liberis# quondam Johannis dicti 

Rovers soen (dg: et Margarete sorori dicti) ab eisdem ad spacium quatuor 

annorum a festo pentheoctes proxime preterito sine medio subsequentium 

libere possidendum pro censu domicelli de Helmont inde solvendo dando 

atque pro XXXVI modiis siliginis mensure de Busco et pro novem aude 

scilde vel valorem dandis dicto domino Ade ab aliis primo anno dictorum 

quatuor annorum purificationis atque pro XXV modiis siliginis et novem 

aude scilde vel valorem dandis dicto domino Ade ab aliis anno quolibet 

aliorum trium annorum purificationis et in Busco supra solarium Johannis 
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de Malsen tradendis additis condicionibus sequentibus primo videlicet 

quod dicti (dg: Joh) #Henricus# et Margareta dictum mansum quinto anno 

scilicet anno dictos quatuor annos sequente ad jus coloni possidebunt 

scilicet dicti (dg: J) Henricus et Margareta dictum mansum eodem quinto 

anno suis propriis seminibus et absque dampnis dicti domini Ade 

seminabunt et seminatum relinquent et medietatem fructuum extunc eodem 

quinto anno existentis dicti Henricus et Margareta secum portabunt item 

quod dicti Henricus et Margareta edificia dicti mansi de tecto et 

parietibus dicto spacio pendente ad jus coloni (dg: ..) in bona 

disposicione tenebunt item quod dicti Henricus et Margareta infra dictos 

quinque annos sexaginta juvenes arbores quercinas dictas eijken heester 

suis propriis custibus in dicto manso in loco ad hoc apto plantabunt et 

mediantibus promissionibus promisit warandiam et aliam obligationem 

deponere {hier BP 1177 f 245r 03 invoegen} et alii repromiserunt super 

omnia et quod ipsi dictas (dg: promissiones) condiciones facient et 

fideliter adimplebunt. Testes Scilder et Steenwech datum in crastino Pe 

Pauli. 

 

BP 1177 f 245r 03 za 30-06-1386. 

{invoegen in BP 1177 f 245r 02}. 

Et quod ipsi dictum mansum ab omni actione dicto termino durante 

possident prout coloni possident bona quondam domini Willelmi de Busco. 

 

BP 1177 f 245r 04 za 30-06-1386. 

Destijds hadden Godefridus zvw Godefridus gnd die Wever zvw Arnoldus van 

der Zoe, Willelmus gnd van Lent ev Elisabeth dvw voornoemde Godefridus 

Wever en de broers Godefridus en Johannes, kvw Ghibo zvw voornoemde 

Godefridus Wever afstand gedaan tbv Arnoldus zvw voornoemde Godefridus 

Wever van alle goederen, waarin voornoemde Godefridus die Wever was 

overleden, echter voor eerstgenoemde Godefridus uitgezonderd (1) 4 hont 

land, in Geffen, op de gemeint aldaar, in een kamp, gnd Drankput, (2) 1 

lopen roggeland, van wijlen voornoemde Godefridus Wever, in Geffen, ter 

plaatse gnd in het Goerken. Thans droeg voornoemde Arnoldus voornoemde 

goederen over aan Gerardus Kepken van Nuwelant. 

 

Notum sit universis quod cum Godefridus filius quondam Godefridi dicti 

die Wever filii quondam Arnoldi van der Zoe Willelmus dictus de Lent 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Godefridi Wever atque Godefridus et Johannes fratres liberi 

quondam Ghibonis filii dicti quondam Godefridi Wever super omnibus et 

singulis bonis in quibus dictus quondam Godefridus die Wever decessit 

quocumque locorum consistentbus sive sitis exceptis tamen et reservatis 

primodicto Godefrido quatuor hont terre sitis in parochia de Geffen supra 

(dg: coi) communitatem ibidem quodam campo dicto (dg: communiter) 

Drancput et una lopinata terre siliginee dicti quondam Godefridi Wever 

sita in dicta parochia de Geffen in loco dicto int Goerken ad opus 

Arnoldi filii dicti quondam Godefridi Wever legitime et hereditarie 

renunciassent prout in litteris constitutus [igitur coram] scabinis 

infrascriptis dictus Arnoldus predicta bona hereditarie supportavit 

Gerardo Kepken de Nuwelant cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Emondus et Raet datum in 

crastino Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 245r 05 za 30-06-1386. 

(dg: Voornoemde Arnoldus zvw Godefridus van). 

 

(dg: Dictus Arnoldus filius quondam Godefridi de). 

 

BP 1177 f 245r 06 za 30-06-1386. 

Arnoldus van Vechel en Henricus Riemsleger beloofden aan Philippus Jozollo 

32 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 
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31+31+30+1=93 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Arnoldus de Vechel et Henricus Riemsleger promiserunt Philippo Jozollo 

XXXII aude scilde Francie ad Remigii proxime pena III. Testes Truden et 

Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245r 07 za 30-06-1386. 

Johannes Buc de jongere van Lijt en Theodericus Herbrechts soen beloofden 

aan Luijtgardis wv Theodericus smid van Turingen, gedurende 6 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Jan 24 2/3 oude schilden91 of de waarde 

aan haar te betalen. De schuldenaren zullen voorts de dijken waterlaten, 

sloten en sluizen onderhouden en andere lasten op zich nemen, behorend bij 

erfgoederen in Groot Lith, die aan de kas van het klooster van Sint-Truiden 

behoren, en alle cijnzen die daaruit gaan betalen. 

 

Johannes Buc junior (dg: et Th) de Lijt et Theodericus Herbrechts soen 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Luijtgardi 

relicte quondam Theoderici fabri de Turingen ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

viginti quatuor aude scilde et duas tercias partes unius aude scilt seu 

valorem nativitatis Johannis et primo termino nativitatis Johannis 

proxime futuro et deinceps etc quod ipsi debitores omnes et singulos 

aggeres aqueductus fossata slusas et cetera onera quecumque spectantes ad 

hereditates sitas in parochia de Groet Lijt spectantes ad pitanciam 

conventus sancti Trudonis atque omnes et singulos census solvendos 

annuatim ex dictis hereditatibus sex annis predictis durantibus tenebunt 

observabunt et solvent taliter quod dicto conventui dampna exinde non 

eveniant quovis modo. Testes Emont et Raet supra. 

 

BP 1177 f 245r 08 ma 02-07-1386. 

Johannes van Cranenborch, hr Willelmus van Aa ridder, Goessuinus van Aa, 

Gerardus van Aa en Willelmus Coptiten beloofden aan Nicholaus Coelken nzvw 

hr Nicholaus van Aa investiet van Gestel 125 gulden vandaag over een jaar 

te betalen. 

 

Johannes de Cranenborch dominus Willelmus de Aa miles Goessuinus de Aa 

(dg: Pe) Gerardus de Aa Willelmus Coptiten promiserunt super omnia 

Nicholao Coelken filio naturali quondam domini Nicholai de Aa investiti 

de Gestel C et XXV gulden a data presentium ultra annum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Emondus datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 245r 09 ma 02-07-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Solvit 2] plack. 

Primus servabit alios indempnes Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245r 10 di 03-07-1386. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Ghisbertus zvw 

Ghisbertus van de Doorn een n-erfcijns van 13 oude schilden of de waarde, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) de huizinge met toebehoren van 

voornoemde Theodericus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

Henricus Raet enerzijds en een straatje, dat loopt vanaf de Markt 

achterwaarts tot aan de brug gnd Tolbrug, anderzijds, (2) alle erfgoederen 

van voornoemde Theodericus, over voornoemde Tolbrug gelegen, reeds belast 

met een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia. 

 

                         
91 Zie → BP 1179 p 584v 01 ±di 15-07-1393, mogelijk overdracht van een deel 

van dit geld. 
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Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

hereditarie vendidit Ghisberto filio quondam Ghisberti de Spina 

hereditarium censum XIII aude scilde vel valorem solvendum hereditarie in 

festo nativitatis Johannis ex tota habitatione #et eius attinentiis# 

dicti Theoderici sita in Buscho ad forum inter hereditatem Henrici Raet 

ex uno et (dg: hereditatem) inter viculum tendentem a dicto foro 

retrorsum ad pontem dictum Tolbrugge ex alio atque ex omnibus 

hereditatibus ipsius Theoderici ultra dictum pontem Tolbrug vocatum sitis 

ut dicebat promittens warandiam et aiam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum antique pecunie exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Lonijs et Scilder datum tercia post Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 245r 11 di 03-07-1386. 

Johannes van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 245r 12 di 03-07-1386. 

En hij kan geheel de cijns terugkopen92 gedurende 3 jaar, ingaande heden, 

elke oude schild met 17 oude schilden of de waarde, en met eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in het raadhuis in aanwezigheid van 

Johannes van Erpe, Johannes van de Kloot en Henricus zvw Matheus Becker. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper quando voluerit dictis tribus annis durantibus (dg: 

cum) quemlibet auden scilt cum (dg: s) decem et septem aude scilt seu 

valore et cum arrestadiis si que defecerint et non redimet nisi totum 

censum ?simul (dg: acta) ut in forma. Acta in pretorio presentibus 

Johanne de Erpe Johanne de Globo Henrico filio quondam Mathei Becker 

testibus datum anno LXXX sexto mensis julii die tercia hora vesperarum. 

 

1177 mf8 B 11 f.245v. 

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 04-07-1386. 

 in octavis Pe et Pauli: vrijdag 06-07-1386. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 07-07-1386. 

 Dominica post octavas Petri et Pauli: zondag 08-07-1386. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 11-07-1386. 

 in die Margarete: vrijdag 13-07-1386. 

 

BP 1177 f 245v 01 wo 04-07-1386. 

Leonius Snavel, Henricus Lommelman en Theodericus Herinc beloofden aan 

Johannes van Vladeracken 12 gulden, een helft te betalen met Sint-Martinus 

(zo 11-11-1386) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387). 

 

Leonius Snavel Henricus Lommelman Theodericus Herinc promiserunt Johanni 

de Vladeracken (dg: VI) #XII# gulden (dg: ad Martini proxime persolvendos 

testes Scilder et G) mediatim ad Martini et mediatim purificationis 

proxime persolvendos. Testes Scilder et Steenwech datum quarta post Pe 

Pauli. 

 

BP 1177 f 245v 02 vr 06-07-1386. 

Willelmus van Dorhout ev Bela dvw Johannes Spijrinc van Hezewijc verkocht 

aan Johannes Rijcke, tbv Johannes Watermael zvw Sijmon Watermael, een 

b-erfcijns van 52 schelling geld, gaande uit een erfcijns van 26 pond 

voornoemd geld, die voornoemde wijlen Spirinc met Kerstmis beurde, gaande 

uit alle goederen van wijlen Johannes Watermael, en welke cijns van 52 

schelling aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw gekomen was na overlijden 

                         
92 Zie → BP 1178 f 031Ar 01 vr 06-12-1387, geld in wisselkantoor voor 

wederkoop. 
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van voornoemde Johannes Spijrinc. 

 

Willelmus de Dorhout maritus et tutor legitimus ut asserbat Bele sue 

uxoris filie quondam Johannis Spijrinc de Hezewijc hereditarium censum 

quinquaginta duorum solidorum monete solvendum hereditarie ex hereditario 

censu XXVI librarum dicte monete quem censum XXVI librarum dictus quondam 

Spirinc habuit solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex #omnibus# 

bonis (dg: dicti) quondam Johannis Watermael quocumque locorum sitis et 

quem censum (dg: LV solidorum) LII solidorum dictus Willelmus sibi #et 

sue uxori# de morte dicti quondam Johannis Spijrinc successione 

hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie vendidit Johanni Rijcke ad 

opus Johannis (dg: Waterl) Watermael filii quondam Sijmonis Watermael 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex) in dicto censu LII 

solidorum deponere. Testes Neijnsel et Goessuinus datum in octavis Pe et 

Pauli. 

 

BP 1177 f 245v 03 vr 06-07-1386. 

Johannes van Duer zvw Johannes van Doerne verkocht aan Zeelkinus Jans soen 

van Os een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land in Oss, tussen Gerardus Jans soen 

enerzijds en Henricus Weijlen soen anderzijds, (2) een beemd in Duer, 

tussen Arnoldus gnd van Haren enerzijds en erfgoed gnd die Aanweiden 

anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de (dg: Doerne) Duer filius quondam Johannis de Doerne 

hereditarie vendidit Zeelkino Jans soen de Os hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex pecia terre sita in parochia (dg: des) de Os inter 

hereditatem Gerardi Jans soen ex uno et inter hereditatem Henrici Weijlen 

soen ex alio atque prato sito in Duer inter hereditatem Arnoldi dicti de 

Haren ex uno et inter hereditatem dictam die Aenweijden ex alio ut 

dicebat (dg: promittens warandiam et aliam obligationem deponere) item. 

 

BP 1177 f 245v 04 vr 06-07-1386. 

Arnoldus Snavel beloofde aan Woltherus van Stiphout 48 gulden en 8 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te leveren. 

 

Arnoldus Snavel promisit Wolthero de Stiphout XLVIII gulden et VIII 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime persolvendos. 

Testes Scilder et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245v 05 za 07-07-1386. 

Roverus gnd Wellens en zijn broer Gheerlacus beloofden aan Philippus 

Jozollo 16 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Roverus dictus Wellens et Gheerlacus eius frater promiserunt Philippo 

Jozollo XVI aude scilde ad Martini proxime (dg: pena) solvendos pena I. 

Testes Scilder et Emont datum sabbato post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 245v 06 za 07-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245v 07 za 07-07-1386. 

Johannes Bathenborch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 200 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-

11-1386; 24+31+30+31+11=127 dgn) te betalen, op straffe van 10. 
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Johannes Bathenborch et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo Jozollo 

etc ducentos aude scilde Francie ad Martini proxime futurum persolvendos 

sub pena X. Testes dictus Johannes de Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 245v 08 za 07-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes Scilder et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 245v 09 zo 08-07-1386. 

Vrouwe Margareta van der Lijpe vrouwe van Lecke en van Breda beloofde hr 

Theodericus Rover ridder en Johannes van Gemert de jongere schadeloos te 

houden van 380 oude schilden, die voornoemde hr Theodericus en Johannes 

beloofd hadden aan Philippus Jozollo etc. 

 

Domina Margareta van der Lijpe domina de Lecke et de Breda promisit (dg: 

quod ip) indempes servare dominum Theodericum Rover militem et Johannem 

de Gemert juniorem a IIIc et LXXX aude scilde quos dicti dominus 

Theodericus et Johannes Philippo Jozollo etc promiserant ut dicebat. 

Testes Emont et Goessuinus datum dominica post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 245v 10 wo 11-07-1386. 

Ludingus Pinappel beloofde aan Elisabeth van Uden 62 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-

11-1386) te betalen. 

 

Ludingus Pinappel promisit Elisabeth de Uden LXII aude scilde IIII gulden 

pro III aude scilde ad Martini proxime persolvendos. Testes Neijnsel et 

Willelmus datum quarta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 245v 11 wo 11-07-1386. 

Voornoemde Elisabeth ontlastte voornoemde Ludingus van alle schulden, aan 

haar verschuldigd, uitgezonderd voornoemde 62 schilden. 

 

Dicta Elisabeth quitum proclamavit dictum Ludingum ab omnibus debitis 

sibi a quocumque tempore usque in hodiernum diem promissis ut dicebat 

exceptis dictis LXII scilde ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245v 12 wo 11-07-1386. 

Johannes van den Broec van Rode, zijn zoon Arnoldus, Johannes zv Egidius 

van de Doorn, Everardus van Onstade en Rodolphus zv Theodericus van den 

Broec beloofden aan Philippus Jozollo 144 Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386; 20+31+30+31+11=123 dgn) te betalen, op straffe 

van 5. 

 

Johannes van den Broec de Rode Arnoldus eius filius et Johannes filius 

Egidii de Spina (dg: promiserunt Philippo Jozollo etc C et X) Everardus 

de Onstade et Rodolphus filius Theoderici van den Broec promiserunt 

Philippo Jozollo C et XLIIII scuta Francie ad Martini proxime persolvenda 

pena V. Testes Willelmus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245v 13 wo 11-07-1386. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II. 

Primi duo servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245v 14 vr 13-07-1386. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Willelmus zv Johannes van Oijen 

22 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis 
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aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes de Loet sutor promisit Willelmo filio Johannis de Oijen XXII 

aude scilde IIII gulden pro III aude scilde computato ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Emont datum in die 

Margarete. 

 

BP 1177 f 245v 15 vr 13-07-1386. 

Henricus Cleijn Willems soen, zijn zusters Elisabeth en Gheijla, en 

Willelmus, Johannes en Cristina, kv voornoemde Elisabeth, droeg over aan 

voornoemde Gertrudis, tbv Otto, Gertrudis en Beatrix, kv voornoemde 

Gertrudis, alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Hubertus gnd Cleijn Willems soen, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van Gertrudis wv voornoemde Hubertus. 

 

Henricus Cleijn Willems soen Elisabeth et Gheijla eius sorores (dg: cum) 

Willelmus Johannes et Cristina liberi dicte Elisabeth cum tutore omnia 

bona ipsis de morte quondam Huberti dicti Cleijn Willems soen successione 

hereditarie advoluta atque post mortem Gertrudis relicte dicti quondam 

Huberti successione hereditarie advolvenda quocumque loocorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit dicte Gertrudi ad opus Ottonis Gertrudis 

et Beatricis liberorum dicte Gertrudis promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte (dg: s) eorum deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 245v 16 vr 13-07-1386. 

Godefridus van Hedichuijsen en zijn zusters Sophia van der Heijden en 

Stephania droegen over aan Rutgherus Veer het deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van Woltherus gnd Knoecke, in een hoeve gnd het Goed ten 

Einde, in Zeelst. 

 

Godefridus de Hedichuijsen Sophia van der Heijden et Stephania sorores 

dicti Godefridi cum totam partem et omne jus sibi de morte quondam 

Woltheri dicti Knoecke successione hereditarie advoluta in (dg: bo) manso 

dicto tGoet ten Eijnde sito in parochia de Zeelst et in eius attinentiis 

universis ut dicebant hereditarie supportaverunt Rutghero Veer 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 245v 17 vr 13-07-1386. 

Hr Johannes zvw hr Godefridus van Os investiet van de kerk van Braed 

beloofde aan Rodolphus Scillinc baardscheerder, tbv natuurlijke kv 

voornoemde hr Johannes verwekt bij Agnes dvw Lambertus gnd van den Dorpe, 

een n-erfcijns van 50 oude schilden of dee waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit alle goederen van voornoemde hr Johannes. Zou een van voornoemde 

kinderen overlijden dan zullen de anderen zijn deel beuren. Zouden al de 

voornoemde kinderen overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de cijns 

naar ware erfg van voornoemde hr Johannes. De brief overhandigen aan zijn 

broer hr Egidius en aan niemand anders. 

 

Solvit XII solidos. 

Dominus Johannes #filius quondam domini Godefridi de Os# investitus 

ecclesie de Braed promisit (dg: se daturum Godefrido domino .) Rodolpho 

Scillinc barbitonsori ad opus puerorum naturalium dicti domini Johannis 

ab ipso domino Johanne et Agnete filia quondam Lamberti dicti (dg: de Sa) 

van den Dorpe pariter genitorum et generandorum se daturum dictis suis 

pueris naturalibus hereditarium censum quinquaginta aude scilde vel 

valorem hereditarie purificationis ex (dg: manso) omnibus bonis tam 

mobilibus quam immobilibus ipsius domini Johannis quocumque locorum (dg: 

infra parochiam de Os sitis ut dicebat ...) ab ipso habitis et imposterum 

acquirendis tali condicione si unus decesserit alter levabit et si omnes 
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morerentur absque prole legitima extunc dictus census ad veros heredes 

ipsius domini Johannis !et revertetur. Testes Lonijs et Emondus datum ut 

supra. Detur domino Egidio suo fratri et nulli alteri. 

 

1177 mf8 B 12 f.246. 

 Secunda post Margarete: maandag 16-07-1386. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 17-07-1386. 

 Quarta post Margarete: woensdag 18-07-1386. 

 Quinta post Margarete: donderdag 19-07-1386. 

 Sabbato post Alexii: zaterdag 21-07-1386. 

 

BP 1177 f 246r 01 ma 16-07-1386. 

Johannes Basijn en zijn zoon Rodolphus beloofden aan Wellinus van Os 63 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes Basijn et Rodolphus eius filius promiserunt Wellino de Os LXIII 

Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Emont et Raet datum 

secunda post Margarete. 

 

BP 1177 f 246r 02 ma 16-07-1386. 

Voornoemde Johannes Basijn en zijn zoon Rodolphus beloofden aan Johannes 

gnd Philips soen van Tiel 40 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Dicti Johannes et Rodolphus promiserunt Johanni dicto Philips soen de 

Tiel XL Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 246r 03 ma 16-07-1386. 

Godefridus van Hedichuijsen verklaarde dat Johannes van Vroenhoeven en 

Erenbertus zvw Johannes van den Zande hem 103 Hollandse dobbel hebben 

betaald, in afkorting van 127 Hollandse dobbel, die voornoemde Johannes en 

Erenbertus aan hem beloofd hadden. De brief overhandigen aan voornoemde 

Erenbertus. 

 

Godefridus de Hedichuijsen recognovit sibi Johannem de Vroenhoeven et 

Erenbertum filium quondam Johannis van den Zande persolvisse C et III 

Hollant dobbel in abbreviationem C et XXVII dobbel Hollandie quos dicti 

Johannes et Erenbertus sibi in litteris promiserant. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Erenberto. 

 

BP 1177 f 246r 04 ma 16-07-1386. 

Heilwigis wv Johannes Louwer machtigde haar zoon Henricus een b-erfcijns 

van 6 pond geld te manen, die Johannes Scriver schoenmaker haar beloofd 

had, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat. Niet 

herroepbaar. De brief overhandigen aan Willelmus Posteel. 

 

Heilwigis relicta quondam Johannis Louwer dedit Henrico suo filio 

potestatem monendi hereditarium censum sex librarum monete quem Johannes 

Scriver sutor sibi solvere promiserat ex domo et area sita in Busco in 

vico Orthensi (dg: ad revocacionem) sine revocacione. Testes datum ut 

supra. Detur Willelmo Posteel. 

 

BP 1177 f 246r 05 ma 16-07-1386. 

Johannes zvw Johannes van Achel, Gerardus van Bucstel Pape Jans soen en 

Johannes zv Bruijstinus van Andel beloofden aan Woltherus zvw Franco bakker 

76 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis 
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aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Achel et Gerardus de Bucstel Pape 

Jans soen Johannes filius Bruijstini de Andel promiserunt Wolthero filio 

quondam Franconis pistoris septuaginta sex aude scilde IIII gulden pro 

III aude scilde computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Willelmus et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246r 06 ma 16-07-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246r 07 di 17-07-1386. 

Johannes zvw Johannes Sluijsman verkocht aan Franco van Gestel en 

Godefridus Sceijvel, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de helft van een hoeve, gnd die Hoeve, in Geldrop, 

welke helft wijlen zijn voornoemde vader aan hem geschonken had, deze helft 

belast met 4 schelling en 1½ kapoen aan de grondheer. 

 

Johannes filius quondam Johannis Sluijsman hereditarie vendidit Franconi 

de Gestel et Godefrido Sceijvel ad opus fabrice ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex medietate ipsius 

venditoris cuiusdam mansi dicti die Hoeve siti in parochia de Geldorp et 

ex attinentiis eiusdem medietatis quam medietatem dictus quondam eius 

pater sibi nomine dotis dederat ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IIII solidis 

census et IJ caponibus domino fundi #ex dicta medietate# inde prius 

solvendis promisit sufficientem facere. Testes Scilder et Goessuinus 

datum 3a post Margarete. 

 

BP 1177 f 246r 08 di 17-07-1386. 

Willelmus zvw Nicholaus Leijdecker beloofde aan Martinus zvw Johannes 

Leijdecker 8 oude schilden vandaag over 10 jaar te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Nicholai Leijdecker promisit Martino filio 

quondam Johannis Leijdecker VIII aude scilde a data presentium ultra 

decem annos persolvendos. Testes Neijnsel et Emont datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246r 09 di 17-07-1386. 

Theodericus, Johannes, Willelmus en Yda, kvw Theodericus gnd van Coelen, 

deden tbv hun moeder Elisabeth afstand van alle goederen, die aan hun 

voornoemde moeder Elisabeth gekomen waren na overlijden van Johannes gnd 

Bers en diens vrouw Gertrudis, ouders van voornoemde Elisabeth. 

 

Theodericus Johannes Willelmus et Yda liberi quondam Theoderici dicti de 

Coelen (dg: su) cum tutore super omnibus bonis Elisabeth eorum matri de 

morte quondam Johannis dicti Bers et Gertrudis eius uxoris parentum dudum 

dicte Elisabeth successione hereditarie advolutis quocumque locorum sitis 

atque super toto jure ipsis in eisdem competente (dg: vel competituro) ut 

dicebant ad opus dicte Elisabeth eorum matris hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Truden et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246r 10 wo 18-07-1386. 

Elisabeth dvw Theodericus Zuetmollic droeg over aan Theodericus zvw 

Theodericus molenaar van Zonne alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar voornoemde vader Theodericus en na overlijden van 
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Gerardus Loij bv voornoemde Elisabeth. 

 

Elisabeth filia quondam Theoderici Zuetmollic cum tutore omnia bona 

#mobilia et immobilia hereditaria et parata# sibi de morte dicti quondam 

Theoderici sui patris ac de morte quondam Gerardi Loij (dg: sui) fratris 

dicte Elisabeth successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico filio quondam Theoderici 

multoris de Zonne promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Goessuinus datum quarta post 

Margarete. 

 

BP 1177 f 246r 11 wo 18-07-1386. 

(?dg: Ws). 

 

BP 1177 f 246r 12 do 19-07-1386. 

Ludovicus zvw Petrus Pinappel ev Katherina, dvw Matheus zvw Godefridus en 

zijn vrouw Beatrix dvw Boudewinus Appelman, verklaarde dat het zijn 

instemming heeft dat, mocht Nicholaus Spirinc Meus soen, nu ev voornoemde 

Beatrix, nog leven na overlijden van voornoemde Beatrix, dat dan voornoemde 

Nicholaus gedurende ½ jaar na overlijden van voornoemde Beatrix het huis en 

erf bezit van voornoemde wijlen Matheus, in Den Bosch, aan de Markt, op de 

hoek van een straat leidend van de Markt naar de Kolperstraat, en dat 

voornoemde Nicholaus gedurende dat ½ jaar over alle goederen die aan 

voornoemde Nicholaus en Beatrix behoren, kan beschikken. 

 

Ludovicus filius quondam Petri Pinappel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Katherine sue uxoris (dg: filius) filie quondam Mathei filii 

quondam (dg: fi) Godefridi (dg: palam recognovit) ab ipso quondam Matheo 

et Beatrice eius uxore filia (dg: q Joh) quondam Boudewini Appelman 

pariter genita palam recognovit id esse sue libere voluntatis videlicet 

si contingat Nicholaum Spirinc Meus soen nunc maritum dicte Beatricis 

post mortem eiusdem Beatricis vitam ducere in humanis quod extunc (dg: 

dicti) dictus Nicholaus per spacium dimidii anni post obitum dicte 

Beatricis possidebit domum et aream dicti quondam Mathei sitam in Busco 

(dg: super co) ad forum super conum vici tendentis a foro predicto versus 

vicum Colperstraet et quod idem Nicholaus infra dictum dimidium annum 

omnia bona tam mobilia quam immobilia ad dictos Nicholaum et Beatricem 

#simul# spectantia libere secum deducere (dg: seu) et ex dicta domo (dg: 

de) amovere et suam liberam voluntatem facere valebit ac si idem 

Nicholaus pertunc in aliena domo residet promittens super omnia ratam 

servare. Testes Neijnsel et Raet datum quinta post Margarete. 

 

BP 1177 f 246r 13 za 21-07-1386. 

Johannes zv Truda beloofde aan Philippus Jozollo 36 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 10+31+30+1=72 dgn) te betalen. 

 

Johannes filius Trude promisit Philippo Jozollo XXXVI aude scilde ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Trude predictus et Scilder datum 

sabbato post Alexii. 

 

BP 1177 f 246r 14 za 21-07-1386. 

Willelmus Waerloes en Everardus van Onstaden beloofden aan voornoemde 

Philippus Jozollo 32 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (zo 

11-11-1386; 10+31+30+31+11=113 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus Waerloes et Everardus de Onstaden promiserunt dicto Philippo 

XXXII aude scilde Francie #ad Martini# proxime persolvendos pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 246r 15 za 21-07-1386. 

Johannes van Ghiessen zv Wolfardus en Emondus van Ghemert beloofden aan 
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voornoemde Philippus Jozollo 48 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386; 10+31+30+31+11=113 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Johannes de Ghiessen filius Wolfardi et Emondus de Ghemert promiserunt 

dicto Philippo XLVIII aude scilde Francie ad Martini proxime pena II. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246r 16 za 21-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246r 17 za 21-07-1386. 

Marcelius zvw Thomas Baselijs soen van Hijntam verkocht {niet afgewerkt 

contract}. 

 

(dg: Pernela) Marcelius filius quondam Thome Baselijs soen de Hijntam 

hereditarie vendidit. 

 

1177 mf8 B 13 f.246v. 

 Sabbato post Alexii: zaterdag 21-07-1386. 

 in crastino Marie Magdalene: maandag 23-07-1386. 

 

BP 1177 f 246v 01 za 21-07-1386. 

Johannes van den Berghe enerzijds en Arnoldus Asman anderzijds maakten de 

navolgende afspraken. De stenen muur met ondergrond, gelegen op het erfgoed 

van Arnoldus, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Schrijnmakersstraat naar de Korenmarkt, direct naast het erfgoed van 

Johannes, is gemeenschappelijk eigendom van Johannes en Arnoldus. Ze mogen 

aan en in die muur bouwen. Johannes en Arnoldus zullen samen de muur 

onderhouden. De goot op die muur is ook gemeenschappelijk eigendom van 

Johannes en Arnoldus, om daarlangs het water af te voeren. Johannes zal die 

goot onderhouden. Johannes zal het water uit voornoemde goot afvoeren door 

een loden pijp. 

 

Johannes van den Berghe ex una et Arnoldus Asman ex altera parte 

ordinaciones infrascriptas mutuo fecerunt videlicet quod murus lapideus 

cum suo fundo situatus et constructus super hereditatem dicti Arnoldi 

sitam in Busco (dg: ad vicum Scrini) in viculo tendente a (dg: S) vico 

Scriniparorum versus forum bladi scilicet contigue iuxta hereditatem 

dicti Johannis prout #et in ea longitudine et (dg: latitudine) 

altitudine# huiusmodi murus cum suo fundo ibidem est constructus et 

edificatus est et permanebit perpetue communis dictorum Johannis et 

Arnoldi item (dg: quo) quod quislibet eorum poterit edificare et sua 

edificia firmare in dicto muro ad eius (dg: s) profectum et (dg: et 

quecumque ab eo aliquo eorum) item guttarium consistens et situatum supra 

dictum murum eciam perpetue eorum (dg: dictorum) Johannis et Arnoldi 

communis et quod quislibet eorundem Johannis et Arnoldi libere poterit 

aquas a suis edificiis ibidem sitis stillare et deducere in dicto 

guttario et quod dictus Johannes dictum guttarium perpetue sub suis 

laboribus et expensis in bona disposicione observabit item quod dicti 

Johannes et Arnoldus dictum murum perpetue in bona disposicione 

observabunt sub eorum communibus expensis et si aliquid per (dg: alter) 

aliquem eorundem in dicto muro fractum fuerit hoc ab eodem a quo fractum 

reedificabitur item quod dictus Johannes aquas decurrentes per dictum 

guttarium deducet per fistulam (dg: pb) plumbeam dictam loden pike ab 

huiusmodi guttario usque ad terram ut dicebat et (dg: promittens) quas 

condiciones omnes et singulas dicti Johannes et Arnoldus promiserunt 

super omnia mutuo servare et adimplere. Testes Erpe et Neijnsel datum 
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sabbato post Alexii. Duplicetur. 

 

BP 1177 f 246v 02 za 21-07-1386. 

Marcelius zvw Thomas gnd Baselijs soen van Hijntham verkocht aan Arnoldus 

gnd Groet Art een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land, naast de Hinthamerdijk, tussen Katherina 

Gruwels enerzijds en Jacobus zvw Henricus Truden soen anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts ter lengte van 13½ roeden, reeds belast 

met een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld aan het leprozenhuis bij 

Den Bosch en 4 kapoenen aan Thomas van Hijntam. 

 

Marcelius filius quondam Thome dicti Baselijs soen de Hijntham 

hereditarie vendidit Arnoldo dicto Groet Art hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre 

sita iuxta aggerem Hijnthamensem inter hereditatem Katherine Gruwels ex 

uno et inter hereditatem Jacobi filii quondam Henrici Truden soen ex alio 

#+ {hier BP 1177 f 246v 03 invoegen} (dg: et ex edificiis supra dictam 

peciam terre consistentibus)# ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu XL solidorum dicte monete (dg: lep) domui leprosorum (dg: in Bu) 

prope Buscum et quatuor caponibus Thome de (dg: Hij) Hijntam ex dicta 

pecia terre prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 246v 03 za 21-07-1386. 

+ tendente a communi platea retrorsum ad longitudinem tredecim et dimidie 

virgatarum terre dictarum marghen roeden. 

 

BP 1177 f 246v 04 za 21-07-1386. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Thomas gnd van Hijntham” en 

“Johannes gnd van Lijemde” en voornoemde verkoper Marcelius zvw Thomas gnd 

Baselijs soen van Hijntham beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te 

stellen aan Arnoldus Groet Art. 

 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit Thomas dictus de 

Hijntham et altera Johannes dictus de Lijemde et dictus Marcelius 

venditor promisit super habita et habenda tradere Arnoldo Groet Art ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 246v 05 za 21-07-1386. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Johannes van Os zvw Johannes van 

Os van Helmont 20 oude schilden93, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes de Loet sutor promisit Johanni de Os (dg: X) filio quondam 

Johannis de Os de Helmont XX aude scilde IIII gulden pro III aude scilde 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 06 ±za 21-07-1386. 

Godefridus van Alphen beloofde aan Hilla Conen 12 Hollandse dobbel, 45 

Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) te betalen. 

 

Godefridus de Alphen promisit Hille Conen XII Hollant dobbel vel pro 

quolibet XLV Hollant placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

 

BP 1177 f 246v 07 ma 23-07-1386. 

Wellinus van Beke verkocht aan Johannes Nolleken ½ morgen land, in Oss, 

beiderzijds tussen erfgoed dat was van wijlen Nicholaus van Boekel. 

                         
93 Zie → BP 1178 f 117v 06 do 09-09-1389, overdracht van 5 van deze 20 

schilden. 
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Verkoper en zijn schoonzoon Johannes van Geldorp beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Wellinus de Beke dimidium juger situm in parochia de Os inter hereditatem 

que fuerat quondam Nicholai de Boekel ex utroque latere ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Nolleken promittentes et cum eo Johannes de 

Geldorp eius gener warandiam tamquam de vero allodio et obligationem 

deponere. Testes Lonijs et Raet datum in crastino Marie Magdalene. 

 

BP 1177 f 246v 08 ma 23-07-1386. 

Johannes Bije van Tilborch zvw Wolterus van Berkel verkocht aan Sijmon van 

Mijrabellum, Eustacius van Hedichusen, Aleidis dvw Goessuinus Herinc, 

Reijmboldus van Geffen, Willelmus van Geffen en Johannes zvw Arnoldus 

Gilijs soen 2 bunder 90 roeden uit de helft van voornoemde Johannes van 13 

bunder erfgoed gnd moer in Boxtel, ter plaatse gnd Huisven, tussen erfgoed 

van de vrouwe van Boxtel enerzijds en erfgoed van hr Johannes Rover 

anderzijds, welke 13 bunder voornoemde Johannes Bije verworven had van jkr 

Johannes van Zevenborne heer van Hoeps, te weten de 2 bunder 90 roeden die 

gelegen zijn tussen een heuvel enerzijds en erfgoed van de heren van 

Tongerlo anderzijds, zoals afgepaald. 

 

Johannes (dg: Bijen) Bije de Tilborch filius quondam Wolteri de Berkel 

duo bonaria et nonaginta virgatas (dg: cu) de medietate ipsius Johannis 

XIII bonariorum et (dg: dictorum LVI) hereditatis dicte communiter (dg: 

mo) moers site in parochia de Bucstel ad locum dictum Huijsvenne inter 

hereditatem domine de Bucstel ex uno et inter hereditatem domini Johannis 

Rover ex alio que XIII bonaria dictus Johannes Bije erga domicellum 

Johannem de (dg: Craendonc) Zevenborne dominum de Hoeps acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus scilicet illas duo bonaria et nonaginta 

virgatas que site sunt inter montem quendam ibidem ex uno et inter 

hereditatem dominorum de Tongerloe ex alio sunt site prout ibidem sunt 

limitate ut dicebat hereditarie vendidit Sijmoni de Mijrabello Eustacio 

de Hedichusen Aleidi filie quondam Goessuini Herinc Reijmboldo de Geffen 

Willelmo de Geffen Johanni filio quondam Arnoldi Gilijs soen promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui in dictis II bonariis et 

nonaginta virgatis deponere. Testes Lonijs et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 09 ma 23-07-1386. 

Voornoemde 6 kopers beloofden aan hr Johannes van Gestel investiet van 

Tilburg 133 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen, 133 

gulden over een jaar (wo 25-12-1387), 133 gulden over 2 jaar (vr 25-12-

1388), 133 gulden over 3 jaar (za 25-12-1389), en 133 gulden over 4 jaar 

(zo 25-12-1390). Opstellen in 5 brieven. 

 

Dicti sex emptores promiserunt domino Johanni de Gestel investito de 

Tilborch C et XXXIII gulden ad nativitatis Domini proxime et tantum ultra 

annum et tantum ultra duos annos et tantum ultra 3 annos et tantum ultra 

4or annumos persolvendos. Testes datum ut supra. Et erunt quinque 

littere. 

 

BP 1177 f 246v 10 ma 23-07-1386. 

Johannes van Den Bosch de jongere en Godefridus van Drijel beloofden aan 

Henricus nzv Henricus Colen soen 1 last haring met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1386) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van Den Bosch junior et Godefridus de Drijel promiserunt Henrico 

filio naturali Henrici Colen soen I last allecium etc ad nativitatis! 

proxime persolvendum et in Busco tradendum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 11 ma 23-07-1386. 

Thomas gnd Ghenen soen van Bucstel beloofde aan Arnoldus Ave Mari 48 
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Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Thomas dictus Ghenen soen de Bucstel promisit Arnoldo Ave Mari (dg: XLV 

Hollant dobbel) XLVIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLV Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Neijnsel et 

Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 12 ma 23-07-1386. 

Voornoemde Thomas en Rutgherus zvw Johannes van Boemel beloofden aan 

Johannes Bruijsten van Berlikem 73 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken 

voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) 

te betalen. 

 

(dg: Rutgherus f) Dictus Thomas et Rutgherus filius quondam Iohannis de 

Boemel promiserunt Johanni Bruijsten de Berlikem LXXIII Hollant dobbel 

vel pro quolibet XLV Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 13 ma 23-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 14 ma 23-07-1386. 

Woltherus Herbrechts soen van den Bredeacker en Henricus van der Buijnsbeke 

beloofden aan Philippus Jozollo 46 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen, op straffe van 3. 

 

Woltherus Herbrechts #soen# van den Bredeacker Henricus van der 

Buijnsbeke promiserunt Philippo Jozollo XLVI aude scilde Francie ad 

Martini proxime pena III. Testes Neijnsel et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 15 ma 23-07-1386. 

Voornoemde Woltherus Herbrechts soen van den Bredeacker beloofde aan 

voornoemde Philippus Jozollo 6 schepen, gnd pleiten, turf, goed beladen, 

met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386; 8+31+30+31+11=111 dgn) in Den 

Bosch, aan het huis van voornoemde Philippus of aan de houder van de brief, 

te leveren, op straffe van 3 oude schilden. 

 

Dictus Woltherus promisit dicto Philippo sex naves dictas pleijten 

cespitum boni ponderis dictas wael gelade ad Martini proxime persolvendas 

et in Busco ad domum dicti Philippi vel latorem presentium persolvendas 

pena III aude scilde. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 16 ma 23-07-1386. 

Henricus van Buijnsbeke en Woltherus Herbrechts soen beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 20 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande 

(zo 11-11-1386; 8+31+30+31+11=111 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus de Buijnsbeke et Woltherus Herbrechts soen promiserunt dicto 

Philippo XX aude scilde ad Martini proxime persolvendos pena II. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 246v 17 ma 23-07-1386. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 400 gulden met Sint-Martinus aanstaande (zo 

11-11-1386; 8+31+30+31+11=111 dgn) te betalen, op straffe van 10. 
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Arnoldus Sta de Penu et Sijmon de Mijrabello promiserunt dicto Philippo 

IIIIc gulden ad Martini proxime persolvendos pena X. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf8 B 14 f.247. 

 in crastino Magdalene: maandag 23-07-1386. 

 in crastino Jacobi: donderdag 26-07-1386. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1386. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1386. 

 

BP 1177 f 247r 01 ma 23-07-1386. 

Johannes van den Bossche de jongere en Godefridus van Drijel beloofden aan 

Arnoldus Ave Mari 33 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior et Godefridus de Drijel promiserunt 

Arnoldo Ave Mari XXXIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLV Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Emont et Raet 

datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1177 f 247r 02 ma 23-07-1386. 

Arnoldus van der Hoeven verklaarde dat Theodericus Berwout 70 gulden 

betaald heeft, die hij aan hem beloofd had. 

 

Arnoldus van der Hoeven recognovit sibi Theodericum Berwout persolvisse 

LXX gulden quos sibi (dg: promiserat a dictis fuerat) !sibi promiserat ut 

dicebat. Testes Scilder et Raet datum (dg: ut supra) ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 03 ma 23-07-1386. 

Theodericus van Essche en Robbertus van Neijnsel beloofden aan Johannes 

Philips soen van Tiel 24 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Theodericus de Essche et Robbertus de Neijnsel promiserunt Johanni 

Philips soen de Tiel XXIIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLV Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime persolvedos. Testes Truden et 

Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 04 ma 23-07-1386. 

Amelius Heijnmans soen ev Engelberna dvw Ghibo Lubbeken droeg over aan 

Willelmus zvw voornoemde Ghibo alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Ghibo, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van Elisabeth wv voornoemde Ghibo. 

 

Amelius Heijnmans soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Engelberne 

sue uxoris filie quondam Ghibonis Lubbeken omnia bona sibi de morte dicti 

quondam Ghibonis successione hereditarie advoluta atque post mortem 

Elisabeth relicte dicti quondam Ghibonis advolvenda ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo filio dicto quondam Ghibonis promisttens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Truden et 

Emont datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 05 ma 23-07-1386. 

Elisabeth wv Ghibo Lobbeken droeg over aan haar zoon Willelmus haar 

vruchtgebruik in een beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Heeswijkser 

Steeg, tussen Henricus Godewert enerzijds en kvw Johannes van den Borne 

anderzijds. 
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Elisabeth relicta quondam Ghibonis Lobbeken cum tutore usufructum quem 

habet in prato sito in parochia de Scinle in loco dicto Heeswijcscher 

Stege inter hereditatem Henrici Godewert ex uno et hereditatem liberorum 

quondam Johannis van den Borne ex alio ut dicebat legitime supportavit 

Willelmo suo filio promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 247r 06 ma 23-07-1386. 

Thomas Yden en zijn vrouw Katherina beloofden aan Petrus van Drueten 39 

Hollandse dobbel, 45 plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Thomas Yden et Katherina eius uxor promiserunt Petro de (dg: Drue) 

Drueten XXXIX Hollant dobbel XLV placken pro quolibet ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 07 do 26-07-1386. 

Johannes zvw Johannes van Vroenhoeven van Zonne verkocht asan Willelmus 

Scilder een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) ½ mudzaad roggeland, in Son, tussen Arnoldus van 

den Hoeve en zijn vrouw Agnes enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, 

(2) een huis en hofstad daarin, reeds belast met 3 schelling 4 penning aan 

dekaan en kapittel van de Sint-Jan in Den Bosch en 10 lopen rogge, maat van 

Sint-Oedenrode. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Vroenhoeven de Zonne hereditarie 

vendidit Willelmo Scilder hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: domo) 

dimidia modiata terre siliginee ipsius venditoris sita in parochia de 

Zonne inter hereditatem Arnoldi van den Hoeve et Agnetis eius uxoris ex 

uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio atque ex domo et (dg: 

orto) #domistadio# in eadem consistentibus ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis III 

solidis IIII denariis #monete# decano et capitulo sancti Johannis in 

Busco et decem lopinis siliginis mensure de Rode prius solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Raet datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1177 f 247r 08 do 26-07-1386. 

Laurencius gnd die Gruijter van Ghestel verkocht aan Marcelius nzvw 

Marcelius gnd Meijssen soen een stuk land, in Gemonden, tussen 

eerstgenoemde Marcelius enerzijds en Henricus Aben anderzijds, belast met 

een cijns aan de investiet van Den Bosch. 

 

Laurencius dictus die Gruijter de Ghestel peciam terre sitam in parochia 

de Ghemonden inter hereditatem Marcelii filii naturalis quondam Marcelii 

dicti Meijssen #soen# ex uno et inter hereditatem Henrici Aben ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit primodcto Marcelio promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu investiti de Busco exinde de jure 

solvendo. Testes (dg: d) Neijnsel et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 247r 09 vr 27-07-1386. 

Mathias zvw Henricus Cuper hoefslager verkocht aan zijn zwager Reijmboldus 

van Geffen de helft in een huis94 en erf van voornoemde wijlen Henricus, in 

Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Henricus Goetkijnt 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Mijnghen anderzijds, deze helft 

                         
94 Zie ← BP 1175 f 258r 10 wo 05-03-1371, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
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belast95 met 4 oude schilden aan voornoemde Reijmboldus. 

 

Mathias filius quondam Henrici Cuper calciferratoris medietatem ad se 

spectantem in domo et area dicti quondam Henrici sui patris sita in Busco 

in vico selliparorum inter hereditatem (dg: Wo) Henrici Goetkijnt ex uno 

et hereditatem Johannis de Mijnghen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Reijmboldo de Geffen suo sororio promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis IIII aude scilde dicto 

Reijmboldo ex dicta medietate solvendis. Testes Lonijs et Steenwech datum 

sexta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 247r 10 vr 27-07-1386. 

Petrus Wulver verkocht aan Hilla wv Petrus Katherinen soen, tbv haar 

kinderen Martinus en Katherina, een stukje land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eirde, tussen Theodericus Wulver enerzijds en voornoemde Hilla 

en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf voornoemde Hilla tot aan een 

gemene weg, belast met 1 penning oude cijns en 1½ penning nieuwe cijns aan 

de heer van Helmond en 1/6 lopen rogger, maat van Sint-Oedenrode. 

 

Petrus Wulver particulam terre sitam in parochia de Rode in loco dicto 

Eirde inter Theoderici Wulver ex uno et hereditatem Hille relicte quondam 

Petri Katherinen soen et eius liberorum ex alio tendentem ab hereditate 

dicte Hille ad communem platheam ut dicebat hereditarie vendidit dicte 

Hille (dg: atque) ad opus Martini et Katherine (dg: di) liberorum dicte 

Hille promittens warandiam et obligationem (dg: .) deponere exceptis uno 

denario antiqui census et IJ denariis novi census domini Helmont (dg: 

inde) atque sexta parte unius lopini siliginis mensure de Rode inde 

solvendis ut (dg: .) dicebat. Testes Lonijs et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 11 vr 27-07-1386. 

Everardus van Onstaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brieven 

overhandigen aan voornoemde Hilla. 

 

Everardus de Onstaden prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

Dentur dicte Hille. 

 

BP 1177 f 247r 12 vr 27-07-1386. 

Johannes Tielmans en zijn broer Rutgherus beloofden aan Johannes van der 

Stegen 20 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes Tielmans et Rutgherus eius frater promiserunt Johanni van der 

Stegen XX aude scilde scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 13 vr 27-07-1386. 

Rutgherus van den Grave zv Gerardus van Loeven beloofde aan Gerardus zvw 

Petrus gnd Oer 105 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Rutgherus van den Grave #filius Gerardi de Loeven# promisit Gerardo filio 

quondam Petri dicti Oer C et quinque gulden ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 14 vr 27-07-1386. 

Henricus van Zulikem verklaarde dat Zegerus van Puppel en niemand anders 42 

oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, heeft betaald, die 

                         
95 Zie ← BP 1177 f 295v 07 vr 13-04-1386, verkoop van de erfcijns van 4 oude 

schilden. 
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voornoemde Zegerus en Johannes Gorter de jongere beloofd hadden aan 

voornoemde Henricus. Ter meerdere zekerheid droeg voornoemde Henricus de 

brief met adiusticatie over aan voornoemde Zegerus. 

 

Henricus de Zulikem recognovit sibi Zegerum de Puppel et neminem alium 

persolvisse XLII aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos 

scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato quos dictus (dg: Zeger 

Jo) Zegerus et Johannes Gorter junior dicto Henrico promiserant prout in 

litteris et ad maiorem securitatem dictus Henricus dictas litteras #cum 

adiusticatione# prefato (dg: H) Zegero supportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 247r 15 vr 27-07-1386. 

Zegerus van Poppel beloofde aan Henricus van Zulikem 36 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Paulus-Bekering aanstaande 

(vr 25-01-1387) te betalen. 

 

Zegerus de Poppel promisit Henrico de Zulikem XXXVI aude scilde IIII 

gulden pro III aude scilde computato ad festum conversionis Pauli proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247r 16 za 28-07-1386. 

Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel beloofde aan Willelmus Scilder 27 

gulden en 20 plakken met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te 

betalen. 

 

Gerardus de Eijke filius quondam Henrici Posteel promisit Willelmo 

Scilder XXVII gulden et XX placken ad Martini proxime persolvendos. 

Testes Lonijs [et] Steenwech datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 247r 17 za 28-07-1386. 

Wautgherus van der Bruggen, Godefridus gnd Ghoben soen en Willelmus van 

Mulsel beloofden aan Henricus nzv Henricus Colen soen ½ last haring, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) in Den Bosch, onder de kraan, te 

leveren. 

 

Wautgherus van der Bruggen Godefridus dictus Ghoben soen et Willelmus de 

Mulsel promiserunt Henrico filio naturali Henrici Colen soen dimidium 

last allecium plenorum etc et bene coadiunctorum ad nativitatis Domini 

persolvendum et in Busco sub edificio dicto craen tradendum. Testes 

Lonijs et Raet datum ut supra. 

 

1177 mf8 C 01 f.247v. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1386. 

 Secunda post Jacobi: maandag 30-07-1386. 

 

BP 1177 f 247v 01 za 28-07-1386. 

Gerardus zv Johannes Bathen soen beloofde aan Johannes Sluijter 

gewantsnijder 50 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Gerardus filius Johannis Bathen soen promisit Johanni Sluijter rasori 

pannorum L gulden scilicet XXX Hollant placken pro gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Scilder et Steenwech 

datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 247v 02 za 28-07-1386. 

Johannes van Hijnen en zijn moeder Margareta beloofden aan Jacobus van den 

Braemsdonc 18 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 
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Johannes de Hijnen et Margareta eius mater promiserunt Jacobo van den 

Braemsdonc XVIII aude scilde IIII gulden pro III aude scilde computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 03 za 28-07-1386. 

Johannes Spikerman en Henricus van der Bruggen beloofden aan Petrus Bits 14 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

leveren. 

 

Johannes Spikerman et Henricus van der Bruggen promiserunt Petro Bits 

XIIII modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 04 za 28-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 05 ma 30-07-1386. 

Ghisbertus zv Theodericus van den Broecke verkocht aan Godefridus van 

Geldorp zvw Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Aarle, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn ouders. Verkoper en zijn broer 

Rodolphus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd cijnzen en pachten 

die eruit gaan. 

 

Ghisbertus filius Theoderici van den Broecke hereditarie vendidit 

Godefrido de Geldorp filio quondam Philippi de Eijcke hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: Ae) Aerle solvendam 

hereditarie purificationis et in Aerle tradendam ex omnibus hereditatibus 

sibi (dg: de) post mortem suorum parentum advolvendis quocumque locorum 

sitis ut dicebat #et cum eo Rodolphus eius frater# promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus prius 

inde solvendis promisit super habita et habenda sufficientem facere. 

Testes Neijnsel et Raet datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1177 f 247v 06 ma 30-07-1386. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde zijn voornoemde broer Rodolphus schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Ghisbertus promisit dictum Rodolphum suum fratrem indempnem. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 07 ma 30-07-1386. 

Mr Goessuinus zvw Henricus van Luijssel verkocht aan Theodericus van Beke 

zv Willelmus Prochiaens de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Son, met Lichtmis in Breugel te leveren, gaande uit (1) een kamp in 

Breugel, ter plaatse gnd op Oerle, tussen Wautgherus gnd Wauthen van Aerle 

enerzijds en Willelmus gnd Wil Heken soen anderzijds, (2) een erfgoed, gnd 

Baudekens Kempke, in Breugel, naast erfgoed gnd die Heielbeemd enerzijds en 

Lambertus Oeden soen anderzijds, (3) een beemd, in Breugel, naast de plaats 

gnd aan die Voert, tussen voornoemde Lambertus Oeden soen enerzijds en 

Arnoldus Zalen soen anderzijds, (4) andere erfgoederen aldaar, welke pacht 

voornoemde mr Goessuinus verworven had van Johannes nzvw Wautgherus van 

Zweensberch. 

 

Magister Goessuinus filius quondam Henrici de Luijssel (dg: he) 

medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de 

Zonne solvende hereditarie purificationis et in Broegel tradende ex campo 
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sito in parochia de Broegel in loco dicto op Oerle inter hereditatem 

Wautgheri dicti Wauthen de Aerle ex uno et hereditatem Willelmi dicti Wil 

Heken soen ex alio item ex quadam hereditate dicta Baudekens Kempken sita 

in dicta parochia contigue iuxta hereditatem dictam die Heijelbemt ex uno 

et inter hereditatem Lamberti (dg: .) Oeden soen ex alio atque ex prato 

sito in dicta parochia iuxta locum dictum aen die Voert inter hereditatem 

dicti Lamberti Oeden soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Zalen soen 

ex alio atque ex quibusdam aliis hereditatibus ibidem sitis quam 

paccionem duorum modiorum siliginis dictus magister Goessuinus erga 

Johannem filium naturalem quondam Wautgheri de Zweensberch acquisiverat 

prout in litteris dicitur contineri hereditarie vendidit Theoderico de 

Beke filio Willelmi Prochiaens promittens warandiam et obligationem in 

dicta paccione II modiorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 08 ma 30-07-1386. 

Arnoldus gnd Cluijckinc verkocht aan de secretaris een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

huis, tuin en akker, 5 lopen rogge groot, in Gestel, ter plaatse gnd Thede, 

tussen Henricus van de Dijk enerzijds en Marcelius bv Arnoldus zvw Gerardus 

gnd Rumuijl van Thede anderzijds, welke pacht aan eerstgenoemde Arnoldus 

was verkocht door voornoemde Arnoldus zvw Gerardus Rumuijl. De brief 

overhandigen aan Fr.... N.... 

 

(dg: Henricus filius quondam Johannis) Arnoldus dictus Cluijckinc 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo orto et agro 

terre quinque lopinos siliginis annuatim in semine capiente sitis in 

parochia de Gestel (dg: prope) ad locum dictum Thede inter hereditatem 

Henrici de Aggere ex uno et inter hereditatem Marcelii fratris Arnoldi 

filii quondam Gerardi dicti Rumuijl de Thede ex alio venditam primodicto 

Arnoldo a dicto Arnoldo filio dicti quondam Gerardi Rumuijl prout in 

litteris hereditarie vendidit michi supportavit simul cum predictis 

litteris et cum omnibus aliis litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Raet datum ut 

supra. Detur Fr..... N.... 

 

BP 1177 f 247v 09 ma 30-07-1386. 

Gerardus zvw Conrardus gnd Writer droeg over aan Lucas zvw Johannes van den 

Kelder een b-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

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

de Molenbrug, strekkend vanaf de Vughterstraat naar de stadsmuur, naast 

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

erfgoed van Henricus Cort, welke cijns96 aan hem was overgedragen97 door 

Gerardus zvw Hermannus gnd Backe. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi dicti Writer hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex medietate 

cuiusdam domistadii siti in Busco in viculo ultra pontem molendini siti 

tendente de vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco iuxta hereditatem 

Henrici Cort scilicet ex illa medietate que proxima (dg: iacent) iacet 

dicte hereditati dicti Henrici Cort atque ex edificiis (dg: in) dicte 

medietatis domistadii predicti supportatum sibi a Gerardo filio quondam 

Hermanni dicti (dg: Bo) Backe prout in litteris hereditarie supportavit 

Luce filio quondam Johannis de Penu cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
96 Zie ← BP 1177 f 175v 12 vr 20-01-1385, uitgifte van de helft van de 

hofstad voor de erfcijns door Gerardus zvw Hermannus gnd Backe. 
97 Zie ← BP 1177 f 294v 20 do 12-04-1386, overdracht van de erfcijns. 
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BP 1177 f 247v 10 ma 30-07-1386. 

Zegerus van Poppel en Johannes van Hijnen beloofden aan Theodericus van 

Megen 20½ dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Zegerus de Poppel et Johannes de Hijnen promiserunt Theoderico de Megen 

(dg: XXJ) #XXJ# dobbel scilicet XLV Hollant placken ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 11 ma 30-07-1386. 

Willelmus van Mulsen en zijn zoon Willelmus verkochten aan Henricus van 

Goderheile verwer 1/3 deel in een b-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de goederen gnd ten Gruithuize, 

in Woensel, welke pacht van 10 mud wijlen Gerardus gnd Raet svv 

eerstgenoemde Willelmus verworven had van jkr Johannes heer van Zevenborne, 

Craendonc en Hoeps, welke pacht van 10 mud, samen met andere goederen, aan 

eerstgenoemde Willelmus, Aleidis dvw voornoemde Gerardus Raet en Gerardus 

zvw Henricus van den Laer ten deel was gevallen uit de goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Gerardus Raet. 

 

Willelmus de Mulsen et Willelmus eius filius terciam partem ad ipsos 

spectantem in hereditaria paccione decem modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis ex bonis dictis communiter ten 

Gruijthuse sitis in parochia de Woensel atque ex attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis quam paccionem (dg: ?jod) X modiorum 

siliginis Gerardus dictus quondam Raet socer dudum primodicti Willelmi 

erga domicellum Johannem dominum de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps 

acquisiverat prout in litteris (dg: quas vidimus terciam) et quam! 

paccionem! X modiorum primodicto Willelmo et Aleidi filie dicti quondam 

Gerardi Raet atque Gerardo filio quondam Henrici van den Laer simul cum 

aliis bonis (dg: de) mediante divisione hereditaria inter ipsos habitata 

de bonis ipsis de morte dicti quondam Gerardi Raet advolutis cessit in 

partem prout in litteris quas vidimus hereditarie vendiderunt Henrico de 

Goderheile (dg: tij) tinctori promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 12 ma 30-07-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “jkr Johannes heer van 

Zevenborne, Craendonc en Hoeps verkocht aan Gerardus Raet” en Aleidis dv 

voornoemde Gerardus en Gerardus Raet zv Henricus van den Laer verklaarden 

de brief, tbv hen en Henricus van Goederheijle, in beheer te hebben en 

beloofden de brief, zo nodig, ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente domicellus Johannes dominus de 

Zevenborne de Craendonc et de Hoeps hereditarie vendidit Gerardo Raet et 

Aleidis filia dicti Gerardi et Gerardus Raet filius Henrici van den Laer 

recognoverunt dictas litteras ad opus eorum et ad opus Henrici van 

Goederheijle in custodia habere et promiserunt cum tutore porrigere ut in 

forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 247v 13 ma 30-07-1386. 

Willelmus van Mulsel en zijn zoon Willelmus verkochten aan Henricus van 

Goderheijle verwer een b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, die 

Petrus zvw Erevardus gnd van Best aan hen beloofd had, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) 1/8 deel van een hoeve, die was van wijlen Johannes 

gnd Raet, in Kerkoerle, (2) 1/8 deel van de cijnzen die op voornoemde hoeve 

worden betaald, (3) 1/8 deel van een beemd in Blaerthem, tussen erfgoed van 

het klooster van Postel enerzijds en Rutgherus van der Meer anderzijds. 

 

Willelmus de Mulsel et Willelmus eius filius hereditariam paccionem decem 

sextariorum siliginis mensure de Busco quam Petrus filius quondam 
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Erevardi dicti de Best promiserat se daturum et soluturum primodicto 

Willelmo ad eius vitam et post eius vitam dicto Willelmo suo filio 

hereditarie purificationis ex octava parte cuiusdam mansi qui fuerat 

quondam Johannis dicti Raet siti in parochia de Kercoerle et ex 

attinentiis eiusdem octave partis singulis et universis atque ex octava 

parte censuum (dg: supra) super predictum mansum solvendorum atque (dg: 

ex) preterea ex octava parte cuiusdam prati siti in parochia de Blaerthem 

inter hereditatem conventus de Postula ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri van der Meer ex alio prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Henrico de Goderheijle tinctori supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

1177 mf8 C 02 f.248. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 30-07-1386. 

 Quinta post Egidii: donderdag 06-09-1386. 

 in festo Petri ad vincula: woensdag 01-08-1386. 

 

BP 1177 f 248r 01 do 06-09-1386. 

Johannes Bierman verkocht aan Theodericus van den Dunghen zv Johannes 

Kesselman twee kamers met ondergrond, uit 4 kamers met ondergrond, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het huis van 

Postel, welke 4 kamers gelegen zijn tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Lemken enerzijds en erfgoed van wijlen Heilwigis gnd Ver Heijlwich, mv hr 

Petrus gnd Deijne priester, anderzijds, te weten de twee kamers tussen 

voornoemd erfgoed van wijlen Heilwigis enerzijds en erfgoed van Godefridus 

gnd Smijt anderzijds, en welke twee kamers 34½ voet lang zijn richting 

voornoemde wijlen Heilwigis en 41 voet richting voornoemde Godefridus, 

welke 2 kamers voornoemde Johannes voor een b-erfcijns van 3 pond geld 

verkregen98 had van Gerardus gnd Zannen, belast met voornoemde cijns van 3 

pond. 

 

Johannes Bierman duas cameras cum earum fundis de quatuor cameris et 

earum fundis sitis in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante domum 

de Postula que quatuor camere predicte site sunt inter hereditatem 

quondam Johannis Lemken ex uno et inter hereditatem quondam Heilwigis 

dicte Ver Heijlwich matris dudum domini Petri dicti Deijne presbitri ex 

alio scilicet illas duas cameras cum earum fundis de dictis quatuor 

cameris que site sunt inter hereditatem dicte quondam Heilwigis ex uno et 

inter hereditatem Godefridi dicti Smijt ex alio et que due camere 

predicte triginta quatuor et dimidiam pedatas versus hereditatem dicte 

quondam Heilwigis atque quadraginta unam pedatas versus hereditatem dicti 

Godefridi in longitudine continent quas duas cameras dictus Johannes pro 

hereditario censu trium librarum monete erga Gerardum dictum Zannen ad 

censum acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie v) simul cum 

dictis litteris (dg: dedit ad censum) #vendidit# Theoderico van den 

Dunghen filio Johannis Kesselman (dg: ab eodem prop hereditario censu 

IIIIor librarum monete dando dicto Johanni a dicto Theoderico hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis) promittens ratam 

servare et aliam obligationem ex parte sui deponere excepto censu #trium 

librarum# (dg: in dictis) litteris comprehenso (dg: et alter repromisit 

testes Truden et Goessuinus datum tercia post Jacobi). Testes Neijnsel et 

Raet datum quinta post Egidii. 

 

BP 1177 f 248r 02 do 06-09-1386. 

(dg: Petrus zv Johannes Leijten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

                         
98 Zie ← BP 1176 f 293v 02 vr 13-02-1383, uitgifte van de 2 kamers. 
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(dg: Petrus filius Johannis Leijten soen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra). 

 

BP 1177 f 248r 03 do 06-09-1386. 

Johannes Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Wouters soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248r 04 di 30-07-1386. 

Willelmus Reuwe beloofde aan Alveradis ev Arnoldus van der Kemenaden 10 

gulden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) en 10 gulden met Sint-

Martinus over een jaar (ma 11-11-1387) te betalen. 

 

Willelmus Reuwe promisit Alveradi uxori Arnoldi van der Kemenaden X 

gulden ad Martini proxime atque X gulden a Martini proxime ultra annum 

persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) Truden et Neijnsel datum 3a 

post Jacobi. 

 

BP 1177 f 248r 05 di 30-07-1386. 

Nicholaus gnd Dekens verkocht aan Willelmus Posteel, tbv Aleijdis en 

Matheus, kv voornoemde Willelmus, een lijfrente van 4 oude schilden of de 

waarde, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een beemd gnd die Doert, in 

Beek, tussen Willelmus van Spulle enerzijds en kvw Nicholaus van Spreuwel 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Bocht, in Beek, tussen voornoemde 

Willelmus van Spulle enerzijds en wijlen Arnoldus van de Kloot anderzijds, 

(3) een huis en erf van voornoemde verkoper, waarin hij woont, in Beek, 

tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed dat was van wijlen hr Laurencius 

van den Rode anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht 

van ½ mud rogge. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Nicholaus dictus Dekens legitime vendidit Willelmo Posteel ad opus 

Aleijdis et Mathei (dg: f liberorum) liberorum dicti Willelmi vitalem 

pensionem IIIIor aude scilde vel valorem anno quolibet ad vitam dictorum 

Aleidis et Mathei vel alterius eorum purificationis ex prato dicto die 

Doert sito in parochia de Beke inter hereditatem Willelmi de Spulle ex 

uno et hereditatem liberorum quondam Nicholai de Spreuwel ex alio atque 

ex pecia terre dicta die Bocht cum eius attinentiis sita in dicta 

parochia inter hereditatem dicti Willelmi de Spulle ex uno et hereditatem 

quondam Arnoldi de Globo ex alio item ex domo et area ipsius venditoris 

in qua ad presens moratur sita in Beke inter communem platheam ex uno et 

inter hereditatem que fuerat quondam domini Laurencii van den Rode ex 

alio (dg: item e) ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis prius inde solvendis et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter habebit scilicet cum ambo etc. Testes Truden 

et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 248r 06 di 30-07-1386. 

Emondus van Hellu verklaarde dat hr Theodericus Rover betaald heeft 20 oude 

schilden, die voornoemde hr Theodericus beloofd had aan voornoemde Emondus. 

 

Emondus de Hellu recognovit sibi dominum Theodericum Rover persolvisse XX 

aude scilde quos dictus dominus Theodericus dicto Emondo promiserat ut 

dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 248r 07 di 30-07-1386. 

Leonius van Erpe en zijn broer Henricus beloofden aan jkvr Margareta wv 

Woltherus van Erpe een lijfpacht van 4 mud 5 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit al hun goederen. 
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Leonius de Erpe et Henricus eius frater promiserunt super omnia #se 

daturos# domicelle Margarete relicte quondam Woltheri de Erpe vitalem 

pensionem quatuor modiorum et quinque sextariorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicte domicelle Margarete purificationis ex 

omnibus eorum bonis ut dicebant et cum mortua fuerit etc. Testes Truden 

et Scilder datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1177 f 248r 08 di 30-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 248r 09 di 30-07-1386. 

Rutgherus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen verkocht aan Petrus van 

Hijntham zvw Wernerus een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een tuin met gebouwen, gnd die Kloosterhof, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen Bela wv Theodericus van 

Steenre enerzijds en kinderen gnd Reijnkens Kijnderen anderzijds, reeds 

belast met 6 schelling en 1 lopen raapzaad. 

 

Rutgherus filius quondam Willelmi Veren Hadewigen soen hereditarie 

vendidit Petro de Hijntham filio quondam Werneri hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie in nativitatis Johannis ex orto 

dicto die Cloesterhof sito in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel 

Eijnde inter hereditatem Bele relicte quondam Theoderici de Steenre ex 

uno et hereditatem liberorum dictorum Reijnkens Kijnderen ex alio atque 

ex edificiis in dicto orto consistentibus ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis VI solidis et uno lopino seminis 

raparum prius solvendis promisit sufficientem facere. Testes Truden et 

Goessuinus datum tercia post Jacobi. 

 

BP 1177 f 248r 10 di 30-07-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “destijds”. Leonius van Erpe 

verklaarde de brief in zijn beheer te hebben, tbv hem en jkvr Margareta van 

Hellu en haar erfgenamen, en beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan voornoemde jkvr Margareta en haar erfgenamen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente universis ad quos presens scriptum 

pervenerit. Quo facto recognoverunt! Leonius de Erpe (dg: et in eius et) 

ad opus sui et ad opus domicelle Margarete de Hellu (dg: in) atque eius 

heredum in sua custodia habere et promisit dicte domicelle Margarete et 

eius hered[ibus] tradere ad opus sui cum eisdem petendi et cum suum (dg: 

fuerit) opus perfecerint extunc sibi reddent ut in forma. Testes Truden 

et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 248r 11 di 30-07-1386. 

Maria dvw Henricus zvw Jacobus van Hezelaer kloosterlinge van Sint-Maria 

van Hoecht deed tbv Jacobus, Gheerlacus en Gloria, kvw voornoemde Henricus, 

en Everardus zv Arnoldus gnd Ghenen soen afstand van alle goederen, die aan 

haar gekomen waren na overlijden van haar ouders, resp. die aan haar zullen 

komen na overlijden van Willelmus Jacobs soen en Johannes Houbraken. 

 

Maria filia quondam Henrici filii quondam Jacobi de Hezelaer #monalis 

sancte Marie de Hoecht# cum tutore super omnibus bonis sibi de morte 

suorum quondam parentum (dg: successione hereditarie advolutis quocumque 

locorum sitis atque super toto jure ad opus Jacobi Gheerlaci Theoderici 

et Glorie liberorum dicti quondam Henrici hereditarie renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) #advolutis# atque de morte Willelmi Jacobs soen et Johannis 

Houbraken successione hereditarie advolvendis atque super toto jure ad 

opus Jacobi Gheerlaci (dg: Theoderici) et Glorie liberorum dicti quondam 
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Henrici hereditarie renunciavit #et Everardi filii Arnoldi dicti Ghenen 

soen# promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs et Emont datum ut supra. 

 

BP 1177 f 248r 12 di 30-07-1386. 

De broers Jacobus en Gheerlacus, kvw Henricus zvw Jacobus van Hezelaer, en 

hun zwager Everardus zv Arnoldus Ghenen soen beloofden aan voornoemde Maria 

dvw Henricus zvw Jacobus van Hezelaer kloosterlinge van de H.Maria van 

Hoecht een lijfrente99,100 van 2 dobbel mottoen van Vilvoorde of ander 

paijment, met Kerstmis te betalen, gaande uit al hun goederen. Overhandigen 

aan Johannes van Keeldonc. 

 

Jacobus Gheerlacus et (dg: Theodericus) fratres liberi quondam Henrici 

filii quondam Jacobi de Hezelaer #Everardus filius Arnoldi Ghenen soen 

eorum sororius# promiserunt super omnia se daturos dicte Marie vitalem 

pensionem duorum dobbel mottoen Filfordie vel alterius pagamenti anno 

quolibet ad vitam dicte domicelle Marie et non ultra nativitatis Domini 

ex omnibus suis bonis ut dicebant (dg: testes datum ut). Testes datum ut 

supra. Detur Johanni de Keeldonc. 

 

BP 1177 f 248r 13 wo 01-08-1386. 

Johannes van den Berghe beloofde aan Jacobus Loze 12½ Hollandse dobbel, 45 

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

12-1386) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe promisit Jacobo Loze XII et dimidium Hollant! 

scilicet XLV Hollant (dg: pak) placken pro quolibet dobbel computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Raet datum in 

festo Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 248r 14 wo 01-08-1386. 

(dg: Marcelius Sceenken zvw Henricus Sceenken verkocht aan Henricus). 

 

(dg: Marcelius Sceenken filius quondam Henrici Sceenken de commorans 

hereditarie vendidit Henrico). 

 

BP 1177 f 248r 15 wo 01-08-1386. 

Gerardus Weijten soen en Wolterus van der Boecht, wonend in Steensel, 

beloofden aan hr Theodericus van Os priester 41½ mud rogge, maat van 

Eersel, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) in Steensel te leveren. 

 

Gerardus Weijten soen et Wolterus van der Boecht commorantes in Steensel 

ut dicebant promiserunt domino Theoderico de Os presbitro XLIJ modios 

siliginis mensure de Eersel ad purificationis proxime persolvendos #in 

Steensel tradendos#. Testes Neijnsel et Willelmus datum in die Petri ad 

vincula. 

 

BP 1177 f 248r 16 wo 01-08-1386. 

Marcelius Sceenken szvw Yda gnd Scoen Yde van Doerne verkocht aan Henricus 

Meijelman zvw Willelmus van Buttel een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land in Deurne, ter plaatse gnd Vroetwijk, over het water gnd die Beke, ter 

plaatse gnd die Hoeve, tussen kvw Arnoldus Bolants enerzijds en Johannes 

zvw voornoemde Yda gnd Scoen Yde anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd Geen 

Cessen, in Deurne, ter plaatse gnd Vroetwijk, tussen voornoemde Johannes 

zvw Yda enerzijds en de gemeint van Deurne anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van de jonker van Helmond, reeds belast met 

                         
99 Zie → BP 1180 p 016v 02 zo 14-09-1393, machtiging de lijfrente te manen; 

met adiusticatie. 
100 Zie →  BP 1180 p 568v 06 wo 12-07-1396, overdracht van de lijfrente. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

233 

grondzijnzen. 

 

Marcelius Sceenken gener quondam Yde dicte (dg: soe) Scoen Yde van Doerne 

hereditarie vendidit Henrico Meijelman filio quondam Willelmi de Buttel 

hereditariam (dg: paccionem un) paccionem unius modii siliginis mensure 

de Helmont solvendam hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex pecia terre (dg: dicta) sita in parochia de 

Doerne in loco dicto Vroetwijcke ultra aquam dictam die Beke in loco 

dicto die Hoeve inter hereditatem liberorum (dg: dictorum) quondam 

Arnoldi Bolants ex uno et inter hereditatem Johannis filii dicte quondam 

Yde dicte Scoen Yde ex alio item ex pecia prati dicta Gheen Cessen #sita 

in dicta parochia in loco dicto Vroetwijc# inter hereditatem dicti 

Johannis filii dicti quondam Yde ex uno et inter communitatem de Doerne 

ex alio (dg: ut) tendente cum uno fine ad hereditatem domicelle de 

Helmont ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 248r 17 wo 01-08-1386. 

Henricus Hazart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Hazart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248r 18 ±wo 01-08-1386. 

Rutgherus van Peufelic schoenmaker en zijn vrouw Heijlwigis dvw Goessuinus 

Tacke verkochten aan Godefridus van Langvelt een streep land, in Erp, ter 

plaatse gnd in Kerijs Akker, tussen voornoemde Godefridus van Langvelt 

enerzijds en Heijnmannus Lonijs soen anderzijds, belast met 6 penning 

gemeen paijment aan de kerk van Erp. Katherina minderjarige dvw voornoemde 

Goeswinus zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Rutgherus de Peufelic (dg: Sant) sutor maritus legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Goessuini Tacke et dicta Heijlwigis cum eodem 

tamquam cum tutore (dg: peciam terre si) strepam terre sitam in parochia 

de Erpe in loco dicto in Kerijs Acker inter hereditatem Godefridi de 

Langvelt ex uno et inter hereditatem Heijnmanni Lonijs soen ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Godefrido de Langvelt promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis communis 

pagamenti ecclesie de Erpe exinde solvendis et quod ipsi Katherinam 

filiam dicti quondam Goeswini quamcito ad annos pubertatis pervenerit ad 

opus dicti emptoris facient renunciare super dicta strepa. Testes d[atum 

supra]. 

 

BP 1177 f 248r 19 ±wo 01-08-1386. 

Johannes van Eijndoven wever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Eijndoven textor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 C 03 f.248v. 

 in festo Petri ad vincula: woensdag 01-08-1386. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 31-07-1386. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1386. 

 

BP 1177 f 248v 01 wo 01-08-1386. 

Godefridus van Langvelt beloofde aan Rutgherus van Puefelic schoenmaker 18 

Brabantse dobbel, 52 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te 

betalen met Allerheiligen (do 01-11-1386) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1387). 

 

Godefridus de Langvelt promisit Rutghero de Puefelic sutori XVIII Brabant 

dobbel scilicet LII Hollant placken pro quolibet dobbel mediatim omnium 
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sanctorum et mediatim nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Raet datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 248v 02 di 31-07-1386. 

Rutgherus Cort beloofde aan Pijramus gnd Moers Gielijs soen van Lieshout 35 

gulden of dee waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Rutgherus Cort promisit Pijramo dicto Moers Gielijs soen de Lieshout XXXV 

florenos seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum. Testes Lonijs 

et Emont datum tercia post Jacobi. 

 

BP 1177 f 248v 03 do 02-08-1386. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.63v, 02-08-1386. 

Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.62, 29-11-1386. 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius gaf uit aan Daniel zv Daniel van der Eijken 

1/3 deel, in een stuk land gnd die Langdonk, 10 bunder minus 36½ roeden 

groot, in Dinther, tussen erfgoed van de investiet van de kerk van Heeswijk 

enerzijds en Nicholaus Daelman en Theodericus Moelner anderzijds, met een 

weg die hierbij hoort, en met een weg die over dit stuk land loopt; de 

uitgifte geschiedde voor 4 schelling 4 penning 1 obool hertogencijns en 

thans voor een n-erfcijns van 2½ oude schild of de waarde, met Lichtmis te 

betalen. 

 

Solvit Danij. 

Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii terciam partem #in pecia terre 

dicta die Langdonc# decem bonariorum! terre #minus triginta sex (dg: ..) 

et dimidia virgatis terre continente# sitorum in parochia de Dijnther 

inter hereditatem investiti ecclesie #de Hezewijc# ex uno et hereditatem 

Nicholai Daelman et Theoderici Moelner ex alio #simul cum via ad hoc de 

jure spectante et cum via per dictam peciam terre de jure (?dg: 

spectante) transiente# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Danieli 

filio Danielis van der Eijken ab eodem pro IIIIor solidis IIIIor 

#denariis# et uno obulo census domino duci dandis etc atque pro 

hereditario censu duorum et dimidii aude scilde vel valorem dando dicto 

Arnoldo ab altero purificationis ex dicta tercia parte promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Neijnsel et Raet datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 248v 04 do 02-08-1386. 

Voornoemde Daniel beloofde aan voornoemde Arnoldus 33½ oude schild met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Dictus Daniel promisit dicto Arnoldo XXXIIIJ aude scilde vel valorem ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 05 do 02-08-1386. 

Voornoemde Arnoldus van Ghele zvw Egidius gaf uit aan Jacobus Fuijnsel 1/3 

deel van voornoemd stuk land, 10 bunder minus 36½ roeden groot, met een weg 

die erbij hoort, en met een weg, die erover loopt; de uitgifte geschiedde 

voor 4 schelling 3½ penning hertogencijns en voor een n-erfcijns van 3 oude 

schilden of ander paijment, met Lichtmis te betalen. 

 

Dictus Arnoldus terciam partem dicte pecie terre #dictorum# X bonariorum 

minus XXXVIJ virgatis terre continentis ut supra #simul cum via ad hoc 

spectante et cum via per dictam peciam transiente# dedit ad hereditarium 

censum Jacobo Fuijnsel ab eodem pro IIIIor solidis et IIIJ denariis 

census domino duci dandis etc et pro hereditario censu (dg: IIJ au) trium 

aude scilde vel alterius pagamenti dando dicto Arnoldo ab altero 

purificationis ex dicta tercia parte promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 248v 06 do 02-08-1386. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Arnoldus 34 oude schilden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Arnoldo XXXIIII aude scilde vel valorem 

(dg: pro) purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 07 do 02-08-1386. 

Theodericus van den Stripe beloofde aan Gerardus zv Johannes gnd Nijsscarts 

van Tede 20 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Theodericus van den Stripe promisit Gerardo filio Johannis dicti 

Nijsscarts de Tede XX florenos scilicet XXX Hollant placken pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Raet datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 248v 08 do 02-08-1386. 

Willelmus van Cleve beloofde aan Egidius Zecker 48 Hollandse dobbel, 45 

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

12-1386) te betalen. 

 

Willelmus de Cleve promisit Egidio Zecker quadraginta octo Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini 

proxime (dg: persolvendos) futurum persolvendos. Testes Trude et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 09 do 02-08-1386. 

Henricus van Heijst verkocht aan Heijlwigis dvw Petrus van den Scoet alle 

erfgoederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen onder Oirschot, echter uitgezonderd een beemd gnd die Veerdonks 

Beemd101, in Oirschot. Belast met de onraad. Na overlijden van Heijlwigis 

komen de goederen aan haar kinderen, Henricus en Petrus, verwekt door 

wijlen Johannes van Heijst. 

 

Henricus (dg: van) #de# Heijst omnes hereditates sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas quocumque locorum infra parochiam 

de Oerscot situatas excepto tamen et sibi reservato quodam prato die 

Veerdoncs Beemt vocato (dg: -s) sito in dicta parochia ut dicebat 

vendidit Heijlwigi filie quondam Petri van den Scoet promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: censibus dominorum fundi exinde) 

oneribus dictis onraet annuatim exinde de jure solvendis hoc addito quod 

dicta emptrix dictas hereditates ad suam vitam integraliter possidebit 

post eius decessum ad Henricum et Petrum liberos dicte emptricis ab eadem 

emptrice et Johanne #quondam# de Heijst pariter genitos jure hereditario 

devolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 10 do 02-08-1386. 

Johannes zvw Henricus van Vlierden beloofde aan Johannes nzv Arnoldus 

Heijme 14 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, 

met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Vlierden promisit Johanni filio 

naturali Arnoldi Heijme XIIII aude scilde scilicet XLII Hollant placken 

pro quolibet aude scilt computato ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
101 Zie → BP 1178 f 118v 05 do 16-09-1389 (1), verkoop erfpacht uit onder 

meer die Veerdonk. 
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BP 1177 f 248v 11 do 02-08-1386. 

Gerardus Peters soen verkocht aan Heijmannus zvw Willelmus Stevens soen van 

Enghelen 2 hont land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd in de 

Nieuwe Kamp, tussen voornoemde Heijmannus enerzijds en Willelmus Daems 

anderzijds, met 18 voet dijk die erbij horen, gelegen tegenover Engelen. 

 

Gerardus Peters soen duo hont terre sita in jurisdictione de Empel in 

loco dicto (dg: den Enghelse) in den Nuwen Camp inter hereditatem 

Heijmanni filii quondam Willelmi Stevens soen de Enghelen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Daems ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

cum XVIII pedatis aggeris (dg: sit) ad hoc de jure spectantibus sitis in 

opposito de Enghelen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Heijmanno 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex) deponere exceptis dictis 

XVIII pedatis aggeris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 12 do 02-08-1386. 

Elijas van Zelem beloofde aan Gerardus Scade zvw Henricus van Osse 27¾ oude 

schild102, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) te betalen. 

 

Elijas de Zelem promisit Gerardo Scade filio quondam Henrici de Osse (dg: 

XV XVII) XXVIII aude scilde #minus una quarta unius aude scilt# scilicet 

IIII gulden pro III aude scilde computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 13 do 02-08-1386. 

Theodericus van Meghen droeg over aan Gerardus zvw Lambertus Rijxken 26 

oude schilden, 4 gulden voor 3 schilden gerekend, aan hem beloofd103 door 

Albertus van Uden. 

 

Theodericus de Meghen viginti sex aureos denarios (dg: an) communiter 

aude scilde vocatos scilicet quatuor florenos communiter gulden vocatos 

pro tribus dictorum aureorum denariorum scilde vocatorum computato 

promissos sibi ab Alberto de (dg: d) Uden prout in litteris supportavit 

Gerardo filio quondam Lamberti Rijxken cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 248v 14 do 02-08-1386. 

Willelmus van Mulsen en zijn zoon Willelmus beloofden aan de secretaris, 

tbv Johannes Scilder zv Nijcholaus Scilder, 24 Hollandse dobbel, 45 

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

12-1386) te betalen. 

 

Willelmus de Mulsen et Willelmus eius filius promiserunt mihi ad opus 

Johannis Scilder filii (dg: na) Nijcholai Scilder XXIIII Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et (dg: Sc) Raet 

datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 15 do 02-08-1386. 

Rodolphus van Cromvoert ev Gertrudis dvw Johannes Kathelinen soen van Orle 

verkocht aan Jordanus Belen soen 1/3 deel, dat aan hem en zijn vrouw 

gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Gertrudis, in de 

helft van een tuin, in Breugel, tussen eertijds kinderen gnd Mortels 

Kijnderen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg, te weten in de helft naast eertijds voornoemde kinderen 

                         
102 Zie → BP 1178 f 039v 15 vr 29-05-1388, overdracht van de schuldbekentenis, waarvan de 
schuldenaar nu heet Elijas gnd van Zelinc. “4 gulden voor 3 oude schilden gerekend”. 

103 Zie ← BP 1177 f 230v 05 wo 28-03-1386, belofte 26 oude schilden op 10-06-1386 te betalen. 
“4 gulden voor 3 schilden gerekend”. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

237 

gnd Mortels Kijnderen, belast met de grondcijns. 

 

Rodolphus de Cromvoert maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie quondam Johannis Kathelinen soen de Orle terciam partem sibi et 

dicte (dg: Katherine) Gertrudi sue uxori de morte quondam parentum dicte 

(dg: K) Gertrudis successione advolutam in medietate cuiusdam orti in 

parochia de (dg: Brog) Broeghel inter hereditatem #dudum# liberorum 

dictorum Mortels Kijnderen ex uno et inter communem stegam ex alio 

tendentis cum uno fine ad communem plateam scilicet in illa medietate 

dicti orti que medietas sita est contigue iuxta dictam hereditatem dudum 

dictorum liberorum dictorum Mortels Kijnderen ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Joh) Jordano Belen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto #censu# domini fundi exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 16 do 02-08-1386. 

Rodolphus van Cromvoert en Jordanus Belen soen verkocht aan Ghibo gnd 

Ghiben soen de helft in een beemd, in Breugel, tussen kinderen gnd Ludekens 

Kijnderen enerzijds en kv Ghibo gnd Roefs soen anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Rodolphus de Cromvoert et Jordanus Belen soen medietatem ad se spectantem 

in quodam prato sito in parochia de Broeghel inter hereditatem liberorum 

dictorum (dg: Ludens Kijn) Ludekens Kijnderen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Ghibonis dicti Roefs soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghiboni dicto Ghiben soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 17 do 02-08-1386. 

Leonius Raet beloofde aan Ywanus Neven 45 oude schilden, 4 gulden voor 3 

oude schilden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Leonius Raet promisit Ywano Neven XLV aude scilde scilicet IIII gulden 

pro tribus aude scilde #computato# ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 18 do 02-08-1386. 

Gerardus Roelen soen en Lambertus Keelbreker beloofden aan Godefridus 

Marcelijs soen ½ last haring met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Gerardus Roelen soen et (dg: Nijcholaus dictus Co) Lambertus Keelbreker 

promiserunt Godefrido Marcelijs soen dimidium last allecium plenorum 

dulcium et bene saltatorum ad purificationis proxime futurum persolvendum 

et in Busco tradendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 248v 19 do 02-08-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus (dg: ?s) servabit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 C 04 f.249. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1386. 

 

BP 1177 f 249r 01 do 02-08-1386. 

Ghibo Keijot en zijn natuurlijke zoon Petrus beloofden aan Theodericus van 

Megen 71 Hollandse dobbel, 3 gulden voor 2 Hollandse dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Ghibo Keijot et Petrus eius filius naturalis promiserunt Theoderico de 

Megen LXXI Hollant dobbel scilicet tribus florenis pro II Hollant dobbel 
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ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et 

Raet datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 249r 02 do 02-08-1386. 

Petrus beloofde voornoemde Ghibo schadeloos te houden. 

 

Petrus promisit dictum Ghibonem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 03 do 02-08-1386. 

Johannes zvw Arnoldus van Loe en Antonius van de Doorn beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande 

(zo 11-11-1386) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Loe et Antonius de Spina promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXX aude scilde Francie ad Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 04 do 02-08-1386. 

De eerste zal Antonius schadeloos houden. 

 

[Solvit 2] plack. 

Primus servabit Antonium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 05 do 02-08-1386. 

Henricus van der Bruggen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Jacobus zv Petrus Vos en zijn zwager Johannes 

Nuwert. 

 

Henricus van der Bruggen omnes vendiciones et alienaciones factas #per# 

Jacobum filium Petri Vos et per Johannem Nuwert sororium eiusdem Jacobi 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 06 do 02-08-1386. 

Laurencius van Wetten droeg over aan Elsbena dvw Henricus Stevens soen ¼ 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in (1) een 

huis en tuin, in Wetten, tussen de watermolen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land, in Wetten, ter plaatse gnd Col, tussen 

Walterus Peters soen van den Hoevel enerzijds en Zeelkinus zv Johannes gnd 

Pesegal anderzijds. 

 

Laurencius de Wetten (dg: domum et ortum sitos quatuor) quartam partem 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam in domo et 

orto sitis in parochia de Wetten inter (dg: hereditatem Steph) molendinum 

aquatile ex uno et inter communem plateam ex alio atque in pecia terre 

sita in dicta parochia in loco dicto Col inter hereditatem (dg: quo) 

Walteri Peters soen van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Zeelkini 

filii Johannis dicti (dg: Pedels) Pesegal ex alio ut dicebat supportavit 

Elsbene filie quondam Henrici Stevens soen promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 07 do 02-08-1386. 

Johannes die Walsche van Oerscot verkocht aan Theodericus Berwout een 
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n-erfcijns104,105 van 2 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit (1) een stuk beemd gnd die Bijvink, in Oirschot, in de herdgang 

van Aarle, tussen Rutgherus van den Stadeacker enerzijds en kv Theodericus 

gnd Hoechneve anderzijds, (2) huis, tuin en 3½ lopen aangelegen land, in 

Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Willelmus van Arle enerzijds en 

de gemeint anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Johannes die Walsche de Oerscot hereditarie vendidit Theoderico Berwout 

hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex (dg: de) pecia (dg: terre dicta) prati dicta die 

Bijvinc sita in parochia de Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem 

Rutgheri (dg: de) van den Stadeacker ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: di) Theoderici dicti Hoechneve ex alio atque ex (dg: p) 

domo te orto (dg: #....# sitis in parochia et loco) et tribus et dimidia 

lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Willelmi de Arle ex uno et inter (dg: hereditatem 

communem) communitatem ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu dominorum fundi exinde prius solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 08 do 02-08-1386. 

Johannes van den Berghe beloofde aan Ghibo Scape 42 oude schilden, 4 gulden 

voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Johannes van den Berghe promisit Ghiboni Scape XLII aude scilde scilicet 

IIII florenos pro (dg: duobus) #III# aude scilde computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Datum datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 09 do 02-08-1386. 

Henricus Hazart, Willelmus Hazart en Johannes Hazart beloofden aan 

Theodericus van Meghen 25 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Henricus Hazart Willelmus Hazart et Johannes Hazart promiserunt 

Theoderico de Meghen XXV Hollant dobbel #scilicet# XLV Hollant placken 

pro quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 10 do 02-08-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze beloofde aan Johannes van Vucht 

handschoenmaker 13½ gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze promisit Johanni de Vucht 

cijrothecario XIII et dimidium gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 11 do 02-08-1386. 

Ghibo Keijot en zijn natuurlijke zoon Petrus beloofden aan Agnes ev 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman van Maesboemel, tbv voornoemde 

Rutgherus, 59 Hollandse dobbel, 3 gulden voor 2 dobbel mottoen gerekend, 

                         
104 Zie → VB 1799 f 073r 07 ma ±03-02-1393, Dirc Berwout was gericht aen een 

stuc beemts geheijten Bijvinc gelegen in die prochi van Oerscot in der 

heerscappen van Arle tusschen den erve Rutghers van den Stadeacker ende 

tusschen den erve der kijnder Dircs geheijten Hoech Neve ende aen huus hof 

ende IIIJ lopens saet lants den selven huze ende hof aenliggende gelegen in 

der prochien ende stede vors tusschen den erve Willem van Arle ende 

tusschen der gemeijnten overmids gebrec van erfcijns. 
105 Zie → BP 1179 p 736v 01 vr 03-07-1394, overdracht van de cijns. 
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met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Ghibo Keijot et Petrus eius filius naturalis promiserunt Agneti uxori 

Rutgheri (dg: f) de Boemel filii quondam Gobelini Zasman de Maesboemel ad 

opus eiusdem Rutgheri LIX Hollant dobbel scilicet III gulden pro duobus 

dobbel mottoen computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 12 do 02-08-1386. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde Ghibo schadeloos te houden. 

 

Dictus Petrus promisit dictum Ghibonem indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 249r 13 do 02-08-1386. 

Jacobus Willems soen beloofde aan Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Wil 

Gielijs 88 Hollandse dobbel mottoen, 3 gulden voor 2 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Jacobus Willems soen promisit Johanni de Berze filio quondam Willelmi 

#dicti Wil# Gielijs octaginta octo #Hollant# dobbel mottoen scilicet III 

florenos pro duobus dobbel computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 14 do 02-08-1386. 

Arnoldus Snavel en zijn broer Leonius Snavel beloofden aan Johannes Matheus 

soen witlederbereider 12 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude 

schild gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Arnoldus Snavel et Leonius Snavel eius frater promiserunt Johanni (dg: r) 

Matheus soen preparatori corei albi XII aude scilde scilicet XLII Hollant 

placken pro quolibet aude scilt computato ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 15 do 02-08-1386. 

Henricus Loze beloofde aan Arnoldus Groet Art106 39 Hollandse dobbel, 45 

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

12-1386) te betalen. 

 

Henricus Loze promisit Arnoldo Groet Art (dg: A) XXXIX Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 16 do 02-08-1386. 

Akerinus van Hezelt en Leonardus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van 

Heijnxstem beloofden aan Arnoldus zvw Arnoldus Henssen soen van Os 12 oude 

schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te 

betalen. 

 

Akerinus de Hezelt et Leonardus filius (dg: q) Henrici dicti Jonghe Heijn 

de Heijnxstem promiserunt Arnoldo filio quondam Arnoldi Henssen soen de 

Os XII aude scilde seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 17 do 02-08-1386. 

Gerardus zvw Hermannus gnd Backe beloofde aan Walterus zv Johannes gnd 

Wouters soen 22 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

                         
106 Zie → VB 1799 f 053v 08, ma 23-01-1391; VB 1799 f 055r 12, ma 06-02-

1391; VB 1799 f 056r 04, ma 06-03-1391: Art Groet Art was gericht … aen 

alle goide Henrics Loze met scepene scoude brieven. 
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gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni dicti (dg: Becker pro) Backe promisit 

Waltero filio Johannis dicti Wouters soen XXII licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 249r 18 do 02-08-1386. 

Ghevardus van der Vorstenbossche zvw Johannes gnd Bollants verkocht aan 

Arnoldus van Andel een n-erfpacht107 van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, 2 bunder groot, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, tussen de gemeint enerzijds en Marcelius gnd Zeel Lijsbetten 

soen anderzijds, (2) 1/3 deel, in 3 stukken land, (2a) 5 lopen rogge groot, 

in Dinther, tussen Arnoldus Balijarts soen enerzijds en Lambertus 

Aelbrechts soen anderzijds, (2b) 3 lopen rogge groot, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd Vorstenbos, tussen voornoemde verkoper enerzijds en Johannes 

van den Hoernic anderzijds, (2c) 5 lopen rogge groot, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, tussen voornoemde verkoper enerzijds en Katherina wv Arnoldus 

Wouters soen anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde verkoper verworven had 

van Willelmus zv Willelmus Hoet, reeds belast met de onraad. 

 

Ghevardus van der Vorstenbossche filius quondam Johannis dicti Bollants 

hereditarie vendidit Arnoldo de Andel hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus duo 

bonaria continentibus sitis in parochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbossche inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter 

hereditatem (dg: Zel) Marcelii dicte Zeel Lijsbetten soen ex alio atque 

ex tercia parte ad se spectante in (dg: duabus) #tribus# peciis terre 

quarum una (dg: quinque lo) #quinque lopinos siliginis capiens# in 

parochia de Dijnter inter hereditatem Arnoldi Balijarts soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti Aelbrechts soen et altera #tres lopinos 

siliginis capiens# in parochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbossche inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Hoernic ex alio et tercia (dg: ad dictum 

locum) quinque lopinos siliginis in semine capiens (dg: inter) ad dictum 

locum dictum Vorstenbossche inter hereditatem dicti venditoris ex uno et 

inter hereditatem Katherine relicte quondam Arnoldi Wouters soen ex alio 

sunt site (dg: ut dicebat) et quam terciam partem dictus venditor erga 

Willelmum filium Willelmi (dg: Hoe..) Hoet (dg: ...) acquisiverat ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censibus dominorum fundi exinde 

solvendis) oneribus dictis onraet exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Neijsel et Raet datum ut supra. 

 

                         
107 Zie → VB 1799 f 220r 01 ma 19-04-1417, Gerit Groij natuerlic soen wilner her Gerits Groij 
canonici in Buscoducis was gericht … aen huijs hof ende erfnis hen aenliggende twe buenre 

lants houdende gelegen in die prochij van Nijstelre ter stede gheheiten gemeijnlic 

Vorstenbossche tusgen die gemeijnt ex uno ende tusghen erfnis Marcelis geheiten Seel 

Lijsbetten soen ex alio ende aen een derde gedeelte tot Gevaert geheiten van den Vorstenbosche 

soen wilner Jans geheiten Bollants behoerende in drie stucken lants der welker een vijf lopen 

roggen in zade heldt in die prochij van Dijnther tusghen den erve Arts geheiten Balijaerts 

soen ex uno ende tusghen den erve Lambrechts geheiten Aelbrechts soen ex alio dander drie 

lopen roggen heldt in die prochij van Nijstelre totter voirs stede Vorstenbosch genoemt tusgen 

den erve Gevarts van den Vorstenbosch voirs ex uno ende tusghen den erve Jans van den Hoernic 

ex alio ende tderde vijf lopen roggen in zade nemende ter voirg stede Vorstenbosch genoemt 

tusghen den erve Gevarts voirs ex uno ende tusgen den erve Katherinen wedue wilner Arts 

geheiten Wouters soen ex alio sijn gelegen welke derde gedeelt voirs die voirg Gevart van den 

Vorstenbosche tegen Willemen soen Willems geheiten Hoet vercregen hadde overmits gebrec eens 

erfpachts van enen mudde roggen mensure de Buscoducis solvende hereditarie purificationis 

welke mudde roggen voirs Gevart geheiten van den Vorstenbossch soen wilner Jans geheiten 

Bollants erflic vercoft heeft Arnt van Andel. 
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BP 1177 f 249r 19 do 02-08-1386. 

Willelmus van Mulsel en zijn zoon Willelmus beloofden aan Johannes gnd 

Bathen soen 83 Hollandse dobbel mottoen, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Willelmus de Mulsel et Willelmus eius filius promiserunt Johanni dicto 

Bathen soen LXXXIII #Hollant# dobbel mottoen scilicet XLV Hollant placken 

pro quolibet dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 C 05 f.249v. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 03-08-1386. 

 

BP 1177 f 249v 01 vr 03-08-1386. 

Johannes van Eijke de oudere beloofde aan hr Johannes van Uden 23 dobbel, 

54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Sint-

Andreas en de andere helft met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387). 

 

Johannes de Eijke senior promisit domino Johanni de Uden XXIII dobbel 

scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet (dg: ad) mediatim Andree et 

mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Raet et 

Goessuinus datum sexta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 249v 02 vr 03-08-1386. 

Johannes Bierman beloofde aan voornoemde hr Johannes van Uden 24½ dobbel, 

54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Sint-

Andreas (vr 30-11-1386) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (za 02-

02-1387). 

 

Johannes Bierman promisit dicto domino Johanni XXIIII et dimidium dobbel 

scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet mediatim Andree et mediatim 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 03 vr 03-08-1386. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1177 f 249v 04 vr 03-08-1386. 

Johannes en Luijtgardis, kvw mr Willelmus Clocghieter, verkochten aan 

Godescalcus van Hijntham de helft, die aan hen gekomen was na overlijden 

van voornoemde wijlen mr Willelmus, in een huis108 en erf, eertijds van 

wijlen Petrus Oer, in den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed 

van Willelmus Mijnnemere enerzijds en erfgoed van Johannes zvw Johannes 

Vrijese anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen mr Willelmus 

gekocht109 had van de broers Laurencius en Johannes, kvw voornoemde Petrus 

Oer. 

 

Johannes et Luijtgardis liberi quondam #magistri# Willelmi Clocghieter 

cum tutore medietatem ad se (dg: u) de morte dicti quondam #magistri# 

Willelmi successione hereditarie advolutam in domo et area que fuerat 

quondam Petri Oer sita in Busco ad vicum scriniparorum inter hereditatem 

Willelmi Mijnnemere ex (dg: alio) uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis Vrijese ex alio quam domum et aream dictus quondam 

magister Willelmus erga (dg: .) Laurencium et Johannem fratres liberos 

dicti quondam Petri Oer emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

(dg: supportaverunt) #vendiderunt# Godescalco de Hijntham simul cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

                         
108 Zie → BP 1178 f 203v 16 di 12-12-1391, verkoop van het huis en erf. 
109 Zie ← BP 1175 f 187v 15 ±vr 18-05-1369, verkoop van het huis en erf. 
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BP 1177 f 249v 05 vr 03-08-1386. 

Johannes zv Henricus Dekens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Henrici Dekens soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 249v 06 vr 03-08-1386. 

Willelmus zvw Woltherus gnd van Scadewijc van Kessel droeg over aan 

Albertus Buc van Lijt alle goederen, die aan hem en zijn broer Johannes 

gekomen waren na overlijden van Albertus zvw Johannes gnd Aelbrechts soen 

en diens zuster Bessella. Zijn voornoemde broer Johannes zal nimmer hierop 

rechten doen gelden. 

 

Willelmus filius quondam Woltheri dicti de Scadewijc (dg: commor) de 

Kessel omnia bona sibi #et Johanni suo fratri# de morte quondam Alberti 

filii quondam Johannis dicti Aelbrechts soen et Besselle sororis eiusdem 

Alberti successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Alberto Buc de Lijt promittens warandiam 

et obligationem ex parte sui et dicti sui fratris deponere et quod ipse 

dictum Johannem suum fratrem talem habebit quod se nunquam jus in 

premissis habere presumet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 07 vr 03-08-1386. 

Johannes van den Berge de Dommellen beloofde aan Denekinus van der Scueren 

14 dobbel, 45 plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes van den Berge de Dommellen promisit Denekino van der Scueren 

XIIII dobbel scilicet XLV (verbeterd uit: XVV) placken pro quolibet ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 08 vr 03-08-1386. 

Johannes zvw Henricus van Eijke gaf uit aan Theodericus zvw Henricus gnd 

des Joncheren soen van Geldorp alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn ouders, gelegen in de heerlijkheid Geldrop; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan, en thans voor een 

n-erfpacht van 4 mud 7 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388). 

 

Johannes filius quondam Henrici de Eijke omnes et singulas hereditates 

sibi de morte suorum quondam (dg: s) parentum successione hereditarie 

advolutas quocumque locorum tam in humido etc in dominio de Gheldorp 

sitas ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico filio quondam 

Henrici (dg: de Go) dicti des Joncheren soen de Geldorp ab eodem pro 

oneribus exinde faciendis et solvendis et dandis et pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum et septem lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda dicto Johanni ab altero purificationis #pro primo ultra annum# et 

in Busco tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Neijnsel et Scilder 

datum sexta post vincula Petri. 

 

BP 1177 f 249v 09 vr 03-08-1386. 

Johannes van Geldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 249v 10 vr 03-08-1386. 

Lambertus zvw Henricus Godevaerts soen van Uden deed tbv voornoemde 

Theodericus zvw Theodericus Joncheren soen afstand van voornoemde 

erfgoederen. 
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Lambertus filius quondam Henrici Godevaerts soen de Uden super predictis 

hereditatibus et jure ad opus dicti Theoderici filii dicti quondam 

Theoderici Joncheren soen hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 11 vr 03-08-1386. 

Theodericus zvw Theodericus gnd des Joncheren soen van Gheldorp beloofde 

aan Johannes zvw Henricus van Eijke 42 oude schilden en 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1388) te leveren. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici dicti des Joncheren soen de 

Gheldorp promisit Johanni filio quondam Henrici de Eijke XLII aude scilde 

vel valorem et unum modium siliginis mensure de Busco a purificationis 

proxime ultra annum (dg: proxime) persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 12 vr 03-08-1386. 

Rodolphus van Oekel en zijn dochter Margareta gaven uit aan Cristina wv 

Johannes Coptiten en Mechtildis wv Rodolphus Roesmont een stuk land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed behorend aan het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en wijlen Gerardus Coptiten anderzijds. De 

uitgifte geschiedde voor (1) 1½ oude groot aan de hertog, en thans voor (2) 

een n-erfpacht van ½ mud Rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Rodolphus de Oekel et Margareta eius filia cum tutore peciam terre sitam 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

quondam Gerardi Coptiten ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Cristine relicte quondam Johannis Coptiten et et Mechtildi relicte 

quondam Rodolphi Roesmont ab eisdem pro uno et dimidio grossis antiquis 

domino duci inde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco danda dicto Rodolpho de Oekel ad eius 

vitam et post eius vitam dicte Margarete sue filie ab aliis hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere et alie cum tutoribus 

repromiserunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 13 vr 03-08-1386. 

Woltherus zv Egidius van Ghoerle beloofde aan Gheerlacus Wellens soen ½ 

last haring met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Woltherus filius (dg: quondam) Egidii de Ghoerle promisit Gheerlaco (dg: 

Willen) Wellens soen dimidium last allecium etc ad Martini proxime 

persolvendum et in Busco tradendum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 14 vr 03-08-1386. 

Johannes van den Berghe van Dommellen beloofde aan Ghibo Scape 14 oude 

schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe van Dommellen promisit Ghiboni Scape XIIII aude 

scilde IIII gulden pro III aude scilde ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 15 vr 03-08-1386. 

Johannes van Ghemonden beloofde aan Arnoldus van Boemel goudsmid een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een hoeve van voornoemde Johannes, in Boxtel, ter plaatse gnd Zelisel. 
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Johannes de Ghemonden promisit se daturum Arnoldo de Boemel aurifabro 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex manso dicti Johannis sito in parochia de 

Buxstel in loco dicto Zelisel et ex eius attinentiis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 249v 16 vr 03-08-1386. 

Arnoldus van Boemel goudsmid ev Aleidis dvw Conradus van Gravia deed tbv 

Johannes van Ghemonden afstand van alle goederen, die aan hem en zijn vrouw 

gekomen waren na overlijden van Fonijssa van Walenborch grootmoeder van 

voornoemde Aleidis. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleidis sue uxoris filie quondam !Conradi de Gravia super omnibus bonis 

sibi et dicte eius uxori de morte quondam Fonijsse de Walenborch avie 

dicte Aleidis successione hereditarie advolutis quocumque locorum sitis 

atque super toto jure ad opus Johannis de Ghemonden hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 17 vr 03-08-1386. 

Matheus van Meerlaer beloofde aan Jacobus van Uden 17¼ dobbel, 3 gulden 

voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

(dg: Jacobus de Uden promisit) Matheus van Meerlaer promisit Jacobo de 

Uden XVII dobbel et quartam partem unius dobbel scilicet III gulden pro 

II dobbel computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Neijnsel et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 249v 18 vr 03-08-1386. 

Ghibo Keijot en Petrus Keijot beloofden aan voornoemde Jacobus van Uden 17¼ 

dobbel, 3 gulden voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-

1386) te betalen. 

 

Ghibo Keijot et Petrus Keijot promiserunt dicto Jacobo de Uden XVII 

dobbel et quartam partem unius dobbel scilicet III gulden pro II dobbel 

computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf8 C 06 f.250. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 03-08-1386. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 04-08-1386. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 07-08-1386. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 08-08-1386. 

 in vigilia Laurencii: donderdag 09-08-1386. 

 

BP 1177 f 250r 01 vr 03-08-1386. 

Johannes van Vlijmen en Andreas Willems soen van Straten beloofden aan 

Henricus van Zulikem 12½ dobbel, 45 plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Johannes de Vlijmen et Andreas Willems soen de Straten promiserunt 

Henrico de Zulikem XIIJ dobbel XLV placken pro quolibet ad Martini 

proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Willelmus datum sexta post Petri 

ad vincula. 

 

BP 1177 f 250r 02 vr 03-08-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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[Solvit]. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250r 03 za 04-08-1386. 

Bela dvw Boijdekinus gnd Belen soen droeg over aan Johannes zv Willelmus 

van Rietfoert alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar grootmoeder Agnes gnd van den Beke, gelegen in Gemert. 

 

Bela filia quondam Boijdekini dicti Belen #cum tutore# soen omnes 

hereditates sibi de morte quondam (dg: Agen) Agnetis dicte van den Beke 

eius avie successione hereditarie advolutas quocumque locorum in parochia 

de Ghemert sitas ut dicebat hereditarie (dg: h) supportavit Johanni de 

#filio Willelmi# Rietfoert promittens cum tutore (dg: ratam) warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Willelmus datum 

sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 250r 04 za 04-08-1386. 

(dg: Willelmus Gilijs soen beloofde aan Nicholaus Zwertfeger 14). 

 

(dg: Willelmus Gilijs soen promisit Nicholao Zwertfeger XIIII). 

 

BP 1177 f 250r 05 za 04-08-1386. 

Johannes van der Heijden beloofde aan Johannes van Vucht handschoenmaker 21 

Hollandse dobbel, 3 gulden voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes van der Heijden promisit Johanni de Vucht cijrothecario XXI 

Hollant dobbel scilicet III gulden pro II dobbel #computato# ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250r 06 za 04-08-1386. 

Willelmus gnd van Oijen zv Johannes van Oijen verkocht aan Ghibo zv 

Nicholaus van den Leempoel de helft110 van een huis en erf in Den Bosch, aan 

het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd van Hees 

enerzijds en erfgoed van Sanderus Wamboesticker anderzijds, welke helft 

voornoemde Willelmus verworven111 had van Nicholaus, Aleidis en Elisabeth, 

kvw Ludovicus gnd van Crempselaer. 

 

Willelmus dictus de Oijen filius (dg: quondam) Johannis de Oijen 

medietatem domus et aree site in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Johannis dicti de Hees ex uno et hereditatem Sanderi 

Wamboesticker ex alio et attinentiarum dicte domus et aree quam 

medietatem dictus Willelmus erga Nicholaum Aleidem et Elisabeth liberos 

quondam Ludovici dicti de Crempselaer acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Ghiboni filio (dg: quondam) Nicholai van den 

Leempoel cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lonijs et Emont datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250r 07 za 04-08-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 36 oude schilden, 43 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(ma 01-10-1386) te betalen, en 37 oude schilden, 43 Hollandse plakken voor 

1 oude schild gerekend, met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1387). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXVI aude scilde scilicet XLIII 

Hollant placken pro quolibet in festo Remigii proxime et XXXVII aude 

                         
110 Zie → BP 1181 p 267r 02 za 18-01-1399, overdracht van het vruchtgebruik 

in deze helft. 
111 Zie ← BP 1177 f 239r 12 vr 18-05-1386, verkoop van de helft in twee 

huizen. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

247 

scilde scilicet XLIII Hollant placken a nativitatis Domini proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250r 08 za 04-08-1386. 

Johannes van den Broeke verkocht aan Franco van Gestel, tbv de kerkfabriek 

van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, een n-erfcijns van 60 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit 2 hoeven, gnd te Loe, in Sint-Oedenrode, 

(1) dat Oude Goed, naast goederen van Rutgherus van Erpe, (2) dat Nieuwe 

Goed te Loe, naast goederen van Jacobus Tijt, welke hoeven eertijds feodale 

goederen waren van de hertogin, en die nu zijn echt allodium zijn. Verkoper 

en zijn zonen Arnoldus en Henricus beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd 1 sterling aan de hertog en 4 mud rogge en 4 mud gerst, maat 

van Sint-Oedenrode. 

 

Johannes van den Broeke hereditarie vendidit Franconi de Gestel ad opus 

fabrice ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco hereditarium censum 

sexaginta librarum monete solvendum hereditarie in nativitatis beati 

Johannis ex duobus mansis ipsius (dg: d) venditoris dictis communiter te 

Loe sitis in parochia de Rode sancte Ode quorum unus #dat Aude Goet# 

iuxta bona Rutgheri de Erpe et alter dat Nuwe Goet te Loe nuncupantur 

juxta bona Jacobi Tijt sunt situati ut dicebat (dg: promittentes) et qui 

duo mansi dudum bona feodalia domine ducisse fuerant et quos nunc suum 

verum allodium esse dicebat promittentes et cum eo Arnoldus et Henricus 

eius filii super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto uno sterlingo domino duci IIIIor modiis siliginis et 

IIIIor modiis ordei mensure de Rode prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Lonijs Willelmus et Emont datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250r 09 di 07-08-1386. 

Gerardus Bauderix en Arnoldus van Buchoeven beloofden aan Johannes van den 

Hoevel Jan Zerijs soen 92 Hollandse dobbel, 45 plakken voor 1 Hollandse 

dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Gerardus Bauderix et Arnoldus de Buchoeven promiserunt Johanni van den 

Hoevel Jan Zerijs soen nonaginta duos Hollant dobbel vel pro quolibet XLV 

placken vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Neijnsel et Scilder datum 3a post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 250r 10 di 07-08-1386. 

Johannes zv Johannes van Os beloofde aan Johannes Bathen soen 91 Hollandse 

dobbel mottoen, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel mottoen 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis de Os promisit Johanni Bathen soen nonaginta 

unum Hollant dobbel mottoen scilicet XLV Hollant placken ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Goessuinus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 250r 11 wo 08-08-1386. 

Henricus Becker zvw Rodolphus Becker verkocht aan Theodericus Clijnge een 

kamp, naast de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Conrardus Writer 

enerzijds en voornoemde Theodericus Clijnge anderzijds, met een eind 

strekkend aan kvw Johannes Boec en met het andere eind aan voornoemde 

Henricus Becker, met de helft van de sloot rondom dit kamp. 

 

Henricus Becker #filius quondam Rodolphi Becker# campum quendam situm 

(dg: inter) iuxta aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Conrardi 

Writer ex uno et hereditatem Theoderici Clijnge ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem liberorum quondam Johannis Boec et cum reliquo fine 

ad hereditatem dicti Henrici Becker (dg: ..) cum medietate fossati circum 
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circa dictum campum siti ut dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico 

Clijnge promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et 

Goessuinus datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 250r 12 wo 08-08-1386. 

Henricus van der Hoernoc verklaarde dat Woltherus zv Johannes van Oerle 20 

pond geld betaald heeft, die wijlen Theodericus gnd Goedekens soen 

verschuldigd was aan voornoemde Henricus van den Hoernoc van de afgelopen 

twee jaar, wegens huur van een erfgoed in Griensven en Schijndel. 

 

Solvit (dg: IIJ) II placken et dimidiam ?molam. 

Henricus van der Hoernoc recognovit sibi Woltherum filium Johannis de 

Oerle persolvisse XX libras monete quas (dg: Henricus van den Mortel 

quondam) #Theodericus quondam dictus Goedekens soen# dicto Henrico van 

den Hoernoc sibi solvere tenebatur #de duobus annis preteritis# occacione 

locacionis hereditatis site in Griensven et in Scijnle ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 250r 13 wo 08-08-1386. 

Gerardus Truden soen en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus van den Mortel 

verklaarden dat Walterus zv Johannes van Oerle de 3 afgelopen jaren heeft 

betaald, van 10 pond geld per jaar, welk geld wijlen Theodericus Godekens 

en zijn weduwe Hadewigis thans ev voornoemde Walterus verschuldigd waren 

aan voornoemde Gerardus en Heijlwigis wegens huur van erfgoederen, ter 

plaatse gnd Griensven en in Schijndel. 

 

Solvit (dg: III) 2 plack et dimidiam ?molam. 

Gerardus Truden soen et Heijlwigis eius uxor filia quondam Henrici van 

den Mortel palam recognoverunt eis per Walterum filium (dg: q) Johannis 

de Oerle fore satisfactum de tribus annis proxime preteritis scilicet 

(dg: de quolibet a) in quolibet anno dictorum trium annorum de X libris 

monete et quam pecuniam (dg: dictus Walterus) Theodericus quondam 

Godekens et Hadewigis eius (dg: uxor) relicta #nunc# uxor dicti Walteri 

tenebantur (dg: occacione) dictis Gerardo et Heijlwigi occacione 

#locacionis# quarundam hereditatum sitarum in loco dicto Griensvenne et 

in parochia de Scijnle. Testes Trude et Emont datum supra. 

 

BP 1177 f 250r 14 wo 08-08-1386. 

Johannes gnd Tielmans soen verkocht aan Johannes van Edingen, tbv hem en 

zijn vrouw Mechtildis dvw Henricus van Oerscot, een lijfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1 morgen land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd in de Hezense Vrede, tussen Rodolphus Hals 

enerzijds en een gemene dijk anderzijds en uit alle andere goederen van 

verkoper, reeds belast met lasten. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes dictus Tielmans soen legitime vendidit Johanni de Edingen ad 

opus sui et ad opus Mechtildis sue uxoris filie quondam Henrici de 

Oerscot vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad eorum vitam purificationis (dg: et) ex uno 

iugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto in den 

Hezenssche Vrede inter hereditatem Rodolphi Hals ex uno et inter communem 

aggerem ex alio atque ex ominibus aliis bonis dicti venditoris quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et #aliam# obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde de jure solvendis et sufficientem et alter eorum diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 250r 15 do 09-08-1386. 

Johannes zv Johannes van Os steenbakker deed tbv zijn broer Matheus 

Gheghels zv voornoemde Johannes van Os afstand van een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Son, uit een b-erfpacht van 3 mud, maat van Son, die 



Bosch’ Protocol jaar 1386 01. 

 

249 

Aleijdis gnd Gheghels met Lichtmis in Son beurde, gaande uit 8 stukken land 

in Son, 27 lopen gerst groot, (dg: welke pacht van 1 mud voornoemde 

Johannes van Os gegeven had aan voornoemde Matheus). 

 

Johannes filius Johannis de Os pannicide super hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Zonne de hereditaria paccione trium modiorum 

(dg: quam) dicte mensure quam Aleijdis dicta Gheghels solvendam habuit 

hereditarie purificationis et in Zonne tradendam ex octo peciis terre 

sitis in Sonne viginti septem lopinos ordei in semine capientibus (dg: 

prout in litteris et quam paccionem unius modii siliginis dictus Johannes 

de Os dederat dicto Matheo) et super jure sibi in dicta paccione 

competente seu competituro ad opus Mathei Gheghels sui fratris filii 

dicti Johannis de Os renunciavit promittens ratam servare. Testes Scilder 

et Emont datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1177 f 250r 16 do 09-08-1386. 

Johannes zvw Wolterus gnd Veren Oeden soen beloofde aan Jacobus Vos van 

Berze 90 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Wolteri dicti Veren Oeden soen promisit Jacobo 

Vos de Berze nonaginta licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet ad Johannis proxime persolvendos. Testes Truden et Neijnsel 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250r 17 do 09-08-1386. 

Andreas zvw Johannes van Noddenvelt beloofde aan Cristina dvw Johannes 

Knijf van Empel 14 gulden en 10 Hollandse plakken met Pasen aanstaande (zo 

07-04-1387) te betalen. 

 

Andreas filius quondam Johannis de Noddenvelt promisit Cristina#e# 

filia#e# quondam Johannis Knijf de Empel XIIII gulden et X Hollant 

placken ad pascha proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf8 C 09 f.250v. 

 in crastino Laurencii: zaterdag 11-08-1386. 

 Secunda post assumptionem: maandag 20-08-1386. 

 in vigilia beati Bartolomei: donderdag 23-08-1386. 

 in die Bartholomei: vrijdag 24-08-1386. 

 in crastino Bartholomei: zaterdag 25-08-1386. 

 Dominica post Bartholomei: zondag 26-08-1386. 

 in die decollacionis beati Johannis: woensdag 29-08-1386. 

 

BP 1177 f 250v 01 za 11-08-1386. 

Gerardus zvw Conrardus Writer en Gerardus van Berkel beloofden aan Ghibo 

Pels 72 Hollandse dobbel, 45 plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer et Gerardus de Berkel promiserunt 

(dg: Nicholao Bollens) #Ghiboni Pels# LXXII Hollant dobbel scilicet XLV 

placken pro quolibet vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1177 f 250v 02 ma 20-08-1386. 

Elisabeth, wv Arnoldus Velkeneer en dvw Conrardus Writer, en haar zoon 

Rodolphus verkochten aan Johannes Scraghe 1 morgen land, die was van wijlen 

voornoemde Conrardus, en die nu aan hen behoort, ter plaatse gnd die Hoge 

Donk, belast met 6 schelling aan de stad Den Bosch. Slechts over te dragen 

aan medepoorters. 
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Elisabeth relicta quondam Arnoldi Velkeneer filia quondam Conrardi Writer 

cum tutore et Rodolphus eius filius unum juger terre quod fuerat dicti 

quondam Conrardi nunc ad se spectans situm in loco dicto die Hoeghe Donc 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Scraghe promittentes cum 

tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis VI solidis oppido inde solvendis et non alienabit etc. Testes 

Emondus et Raet datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1177 f 250v 03 ma 20-08-1386. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 250v 04 do 23-08-1386. 

Henricus van Dijest verkocht aan Theodericus Clijnge van Lijt een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een huis 

en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen Johannes Wellens soen enerzijds en 

Aleidis van Loeven anderzijds. 

 

Henricus de Dijest hereditarie vendidit Theoderico Clijnge de Lijt 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie pasce ex 

domo et orto sitis in parochia de Vucht (dg: in par) sancti Lamberti 

inter hereditatem Johannis Wellens soen ex uno et hereditatem Aleidis de 

Loeven ex alio ut dicebat promittens warandiam et sufficientem facere. 

Testes Truden et Scilder datum in vigilia beato Bartolomei. 

 

BP 1177 f 250v 05 do 23-08-1386. 

Godescalcus gnd Scalc zvw Johannes Becker verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godescalcus dictus Scalc filius quondam Johannis Becker prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250v 06 do 23-08-1386. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover verklaarde dat zijn broer hr Theodericus 

75 franken heeft betaald, die hij aan hem beloofd had. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover recognovit se dominum 

Theodericum suum fratrem persolvisse LXXV francken quos sibi in litteris 

scabinorum de Busco promiserat ut dicebat (dg: clamans inde quitum). 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250v 07 do 23-08-1386. 

Theodericus Scout schoenmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Arnoldus Ruver, Denkinus Hannen soen en 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc van Kessel met hun goederen. 

 

Theodericus Scout sutor omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Arnoldum Ruver Denkinum Hannen soen et Johannem de Kuijc filium quondam 

Arnoldi de Kuijc de Kessel cum suis bonis ut dicebat calumpniavit. Testes 

Lonijs et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 250v 08 vr 24-08-1386. 

Arnoldus van Zochel zv Nicholaus van Zochel, Theodericus zvw Henricus van 

den Stoc, Henricus Stephens soen, Rodolphus zvw Rutgherus van Moenle, 

Johannes zv voornoemde Rodolphus, Lambertus gnd Coelen soen, Woltherus 

Raet, Wautgherus gnd Groet Aerts soen en Johannes zvw Johannes Berns soen 

beloofden aan hr Gerardus van Oesterwijc investiet van Hees 127 mud rogge, 

Bossche maat, een helft te leveren met Kerstmis (di 25-12-1386) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387). 
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Arnoldus de Zochel filius (dg: q) Nicholai de Zochel Theodericus (dg: va) 

filius quondam Henrici van den Stoc Henricus Stephens soen Rodolphus 

filius quondam Rutgheri de Moenle Johannes filius dicti Rodolphi 

Lambertus dictus Coelen soen Woltherus Raet Wautgherus dictus Groet Aerts 

soen (dg: promiserunt domino ..) et Johannes filius quondam Johannis 

Berns soen promiserunt domino Gerardo de Oesterwijc investito de Hees 

centum XXVII modios siliginis mensure de Busco mediatim Domini et 

mediatim purificationis proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Emondus 

datum in die Bartholomei. 

 

BP 1177 f 250v 09 vr 24-08-1386. 

Zeelkinus zvw Henricus van Wetten beloofde aan voornoemde hr Gerardus van 

Oesterwijc investiet van Hees 7½ mud rogge, Bossche maat, een helft te 

leveren met Kerstmis en de andere helft met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1387). 

 

Zeelkinus filius quondam Henrici de Wetten promisit dicto domino Gerardo 

VIIJ modios siliginis mensure de Busco mediatim Domini et mediatim 

purificationis (dg: persolvendos) proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 250v 10 za 25-08-1386. 

Jacobus van Engelant beloofde aan Winricus Screijnmaker 70 gulden, een 

helft te betalen met Kerstmis (di 25-12-1386) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387). 

 

Jacobus de Engelant promisit !Winico Screijnmaker LXX gulden mediatim 

Domini et mediatim pasce proxime persolvendos. Testes Raet et Steenwech 

datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1177 f 250v 11 za 25-08-1386. 

Egidius zvw Johannes van Hees verkocht aan Theodericus van Empel en 

Gerardus van den Ecker zvw Daniel van den Ecker een beemd in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Malborgse Hoeve, tussen Elisabeth ev Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini enerzijds en kv een zekere Spirinc van den Broecke anderzijds, 

belast met 3 schelling hertogencijns. Twee brieven. 

 

Egidius filius quondam Johannis de Hees pratum situm in parochia de 

Scijnle in loco dicto die Malborchsche Hoeve inter hereditatem (dg: 

Everardi van den) Elisabeth uxoris Willelmi filii Arnoldi Tielkini ex uno 

et hereditatem liberorum dicti Spirinc van den Broecke ex alio prout 

ibidem est situm ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico de Empel et 

Gerardo van den Ecker filio quondam Danielis van den Ecker promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus solidis domino duci 

inde solvendis. Testes datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1177 f 250v 12 za 25-08-1386. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. Twee 

brieven. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1177 f 250v 13 za 25-08-1386. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 135 Brabantse dobbel, 

54 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori centum et XXXV Brabant dobbel 

vel pro quolibet LIIII Hollant placken vel valorem ad nativitatis 
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[Domi]ni proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250v 14 za 25-08-1386. 

Johannes zvw Daniel van Vladeracken en Arnoldus Heijnen soen beloofden aan 

Henricus Dicbier zv Godefridus 46 oude schilden, een helft te betalen met 

Kerstmis (di 25-12-1386) en de andere helft met Pasen (zo 07-04-1387), en 5 

mud haver, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

leveren. 

 

Johannes filius quondam Danielis de Vladeracken et Arnoldus Heijnen soen 

gromater! promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi XLVI aude scilde 

vel valorem (dg: ad) mediatim Domini et mediatim pasche atque V modios 

avenene mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes (dg: datum ut supra) Willelmus et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250v 15 zo 26-08-1386. 

Jkr Willelmus van Peterssem verkocht aan Sijmon van Mijrabellum, tbv jkr 

Willelmus van Meerhem heer van Boxtel, zijn goederen, gnd Eeckaert, in 

Woensel, en hij beloofde laatstgenoemde jkr Willelmus te vesten voor heer 

en hof, waarvan voornoemde goederen afhangen. 

 

Domicellus Willelmus de Peterssem bona sua dicta communiter Eeckaert sita 

in parochia de Woensel cum omnibus suis attinentiis #universis# ut 

dicebat hereditarie vendidit Sijmoni de Mijrabello ad opus domicelli 

Willelmi de Meerhem domini de Bucstel promittens warandiam et quod ipse 

dictum domicellum Willelmum (dg: in d..) coram domino et curia a quibus 

dicta bona in feodum dependent imponet etc prout sibi ratum erit atque 

firmum et prout hii qui super hoc de jure sententiare ?tenentur dicent 

etc hoc sibi ratum esse etc. Testes Truden et Steenwech datum dominica 

post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 250v 16 wo 29-08-1386. 

Goessuinus van Beest heren Gheerbrands soen beloofde aan zijn broer 

Johannes een n-erfcijns van 200 oude schilden, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Goessuinus de Beest heren Gheerbrands soen (dg: hereditarie vendidit) 

#promisit super omnia se daturum# Johanni suo fratri #hereditarium 

censum# IIc aude scilde solvendum hereditarie Martini (dg: .) ex omnibus 

suis bonis mobilibus et immobilibus hereditariis atque paratis habitis et 

habendis etc quocumque locorum sitis. Testes Truden et Goessuinus datum 

in die (dg: b) decollacionis beati Johannis. 

 

BP 1177 f 250v 17 wo 29-08-1386. 

Voornoemde Goessuinus van Beest heren Gheerbrands soen beloofde aan zijn 

broer Johannes geen goederen te verkopen, te veranderen, te vervreemden of 

te belasten, tenzij met instemming van zijn voornoemde broer Johannes, 

Emondus van Hellu en Johannes van Dordrecht. 

 

Dictus (dg: dicti) Goessuinus promisit super habita et habenda (dg: 

Goess) Johanni suo fratri quod ipse nulla bona sive censualia allodialia 

aut feodalia ad se spectantia quocumque locorum sita non vendet nec 

alterabit neque alienabit (dg: sine consensu et vol) nec obigationem 
?faciet quovismodo sine consensu et voluntate dicti Johannis sui fratris 

Emondi de Hellu et Johannis de Dordrecht. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 250v 18 wo 29-08-1386. 

Voornoemde Goessuinus van Beest heren Gheerbrands soen beloofde zijn 

voornoemde broer Johannes te vesten in al zijn feodale goederen. 
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Dictus Goessuinus promisit super omnia quod ipse Johannem suum fratrem in 

#omnibus# bonis suis feodalibus !a dominis et curiis a quibus dependent 

ad requisitionem dicti Johannis instituet et firmabit etc prout hoc sibi 

ratum ?erit (dg: ..). Testes datum ut supra. 

 

1177 mf8 C 07 en 08 los vel f.250A (niet gescand). 

 Secunda post Bartholomei: maandag 28-08-1385. 

 anno LXXXV mensis augusti die Augustini: maandag 28-08-1385. 

 in die decollacionis beati Johannis: dinsdag 29-08-1385. 

 

BP 1177 f 250ar 01 ma 27-08-1385. 

Egidius van den Bossche zvw Arnoldus Wolpharts en Johannes zvw Paulus 

Kersmaker gaven uit aan Johannes gnd van Boert alias gnd Goetgeselle (1) 11 

morgen land, in Rosmalen, naast de plaats gnd die Loefoertse Hoeve 

enerzijds en een gemene waterlaat gnd wetering anderzijds, (2) 8 morgen 

land, aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en een gemene dijk 

anderzijds, (3) 8 lopen roggeland, gnd die Westelvoert, ter plaatse gnd die 

Loefortse Hoeve, tussen Jacobus Oeden enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met gebouwen; de uitgifte geschiedde voor (a+b) cijnzen aan de 

stad Den Bosch en aan de kerkfabriek van de Sint-Jan in Den Bosch, (c) 4 

penning aan de naburen van Rosmalen, (d) een cijns aan hr Ludovicus van 

Herlaer, (e) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan ?Cripiricus 

Strepmaker uit voornoemde 8 lopen, en thans voor (f) een n-erfpacht van 4 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Walterus zvw 

Johannes gnd Metten soen van Oerscot beloofde vervolgens voornoemde 

erfgoederen van waarde te houden voor voornoemde erfpacht van 4 mud. 

 

Egidius van den Bossche filius quondam Arnoldi Wolpharts et Johannes 

filius quondam Pauli Kersmaker undecim jugera terre sita in parochia de 

Roesmalen iuxta locum dictum die Loefoertssche Hoeve ex uno et inter 

communem aqueductum (dg: ex alio) dictum weteringe ex (dg: uno) alio item 

octo iugera terre sita #ibidem# inter communem plateam ibidem ex uno et 

inter communem aggerem (dg: w) ibidem ex alio atque octo (dg: ju) 

lopinatas terre siliginee dictas die Westelvoert sitas in loco dicto die 
!Loefortschoeve inter hereditatem Jacobi Oeden ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat #cum edificiis ad 

premissa spectantibus# dederunt ad hereditariam paccionem Johanni dicto 

de Boert alias dicto Goetgeselle ab eodem hereditarie paccionem pro 

censibus oppido de Busco et fabrice ecclesie sancti Johannis (dg: ex) in 

Busco exinde solvendis atque quatuor denariis (dg: v) vicinis de 

Roesmalen [et] (dg: ?duobus placmeuwe censibus) censu domino Ludovico de 

[H]erlaer exinde solvendis (dg: dandis etc .) et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis #mensure de Busco# ?Cripirico Strepmaker ex dictis 

octo lopinatis terre de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda eis ab alio 

hereditarie purificationis et in Buscoducis tradenda ex premissis 

promittentes (dg: su) indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto constitutus coram 

scabinis infrascriptis Walterus filius quondam Johannis dicti Metten soen 

de Oerscot promisit super omnia dictas hereditates (dg: de) pro solucione 

dicte paccionis quatuor modiorum sufficientes facere. Testes Gerardus W 

datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 250ar 02 ma 27-08-1385. 

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

Petrus van Laervenne, Henricus ......., Zibertus zv ....... van Hoculem en 

Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum (dg: cum) super premissis actum in camera 

presentibus Petro de Laervenne Henrico ....... ....... ....... ....... 
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Ziberto filio ....... de Hoculem et Johanne de Globo testibus datum anno 

LXXXV mensis augusti die Augustini hora (dg: ho) none. 

 

BP 1177 f 250ar 03 ma 27-08-1385. 

En voornoemde Walterus zvw Johannes gnd Metten soen van Oerscot kan 

voornoemde n-erfpacht van 4 mud rogge terugkopen, gedurende 4 jaar, 

ingaande Lichtmis over 2 jaar (zo 02-02-1388), te weten één mud met 

Lichtmis over 2 jaar (zo 02-02-1388) met 23 Brabant dobbel of de waarde, en 

van de overige 3 mud één mud voor 24 Brabant dobbel of de waarde {verder 

onleesbaar}. 

 

A. A. 

Et dictus Walterus poterit redimere dictam paccionem quatuor modiorum 

siliginis [ad spacium] quatuor annorum a purificationis proxime futuro 

(dg: ulra) futura ultra duos annos sine medio sequentes scilicet unum 

modium #siliginis# in festo purificationis proxime futuro ultra #duos# 

annos (dg: ...) cum (dg: XX) #XXIII# [Brabant dobbel] seu valorem et 

#.......# deinceps ... #....# ....... quatuor annorum predictorum 

quemlibet modium aliorum trium modiorum siliginis cum (dg: XXV) #XXIIII# 

Brabant dobbel seu valorem ....... ....... ....... ....... ....... ut in 

forma ....... ....... ....... ....... promisit super omnia hanita et 

habdenda prestita fide dictum unum modium siliginis in festo 

purificationis proxime futuro ultra duos annos ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 250ar 04 di 29-08-1385. 

Voornoemde Johannes van Boert verklaarde voornoemde erfgoederen verworven 

te hebben, kennelijk tbv voornoemde Walterus zvw Johannes gnd Metten soen 

van Oerscot. En hij droeg voornoemde erfgoederen over aan voornoemde 

Walterus. Opgesteld in het huis van de secretaris, in aanwezigheid van 

voornoemde Egidius van den Bossche, Theodericus zvw Johannes van Gheffen en 

Rodolphus ....... ....... van Rodolphus die Rader. 

 

A. 

Dictus Johannes de Boert (dg: dictas h) palam recognovit se dictas 

hereditates ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ad pactum acquisivisse et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes de Boert dictas hereditates supportavit dicto Waltero 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... dictas hereditates prefato Waltero supportavit coram 

scabinis de Busco et promittet huiusmodi supportacionem ratam servare 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... et resignacionem valent 
?astare tamquam scabini. Actum in domo mea presentibus dicto Egidio van 

den Bossche Theoderico filio quondam Johannis de Gheffen et Rodolpho 

....... ....... ....... Rodolphi die Rader testibus datum anno LXXXV 

mensis augusti in die decollacionis beati Johannis baptiste hora none. 

 

1177 mf8 C 10 f.251. 

 in decollacione Johannis: woensdag 29-08-1386. 

 Sexta post decollacionem sancti Johannis: vrijdag 31-08-1386. 

 Secunda post Egidii: maandag 03-09-1386. 

 in profesto nativitatis Marie: vrijdag 07-09-1386. 

 in festo nativitatis Marie: zaterdag 08-09-1386. 

 in crastino nativitatis Marie: zondag 09-09-1386. 

 

BP 1177 f 251r 01 wo 29-08-1386. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken beloofde aan Willelmus van Waderle 52 

Hollandse of Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 07-04-
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1387) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken promisit Willelmo de 

Waderle LII gulden Hollandie vel Ghelrie seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Raet datum in decollacione 

Johannis. 

 

BP 1177 f 251r 02 wo 29-08-1386. 

Willelmus van Langhelaer verkocht aan Arnoldus Groet Art de helft van een 

b-erfcijns112,113 van 24 pond geld, die voornoemde Arnoldus gnd Groet Art aan 

voornoemde Willelmus beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) het achterhuis met ondergrond van 

wijlen hr Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed 

van wijlen Johannes van Gorpe, tussen het stenen huis gnd die Oude Keuken 

enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, (2) de helft van voornoemde oude 

stadsmuur, te weten de helft aan de kant van voornoemd stenen achterhuis, 

(3) de helft van een stenen gebouw gnd gevel, staande tussen voornoemd 

stenen achterhuis en voornoemd stenen huis gnd die Oude Keuken, te weten de 

helft aan de kant van het stenen achterhuis. 

 

Willelmus de Langhelaer medietatem hereditarii census viginti quatuor 

librarum monete quem Arnoldus dictus (dg: dictus) Groet Art promisit se 

daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex posteriori domo lapidea cum suo fundo quondam domini 

Arnoldi Rover militis sita in Buscoducis apud forum retro hereditatem 

quondam Johannis de Gorpe inter domum lapideam dictam die Aude Koeken ex 

uno latere et inter antiquum murum opidi de Busco ex alio atque ex 

medietate dicti antiqui muri scilicet ex illa medietate eiusdem antiqui 

muri que sita est versus primodictam posteriorem domum lapideam atque ex 

medietate edificii lapidei dicti ghevel consistentis inter dictam 

posteriorem domum lapideam et inter (dg: hereditatem) dictam domum 

lapideam die Aude Koeken vocatam scilicet ex illa (dg: per) medietate 

dicti edificii lapidei (dg: b) ghevel vocati que sita est versus dictam 

posteriorem domum lapideam prout in litteris hereditarie vendidit dicto 

Arnoldo Groet Art promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 251r 03 wo 29-08-1386. 

Voornoemde Willelmus van Langhelaer machtigde zijn broer Johannes van den 

Velde al zijn cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Dictus Willelmus dedit potestatem Johanni van den Velde suo fratri 

monendi omnes suos census et credita etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 251r 04 vr 31-08-1386. 

Hr Paulus van Haestricht schout van Den Bosch verklaarde namens de hertogin 

ontvangen te hebben van jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel 102 

gulden, die onderdanen van voornoemde jkr Willelmus wegens de bede van het 

lopend jaar aan de hertogin verschuldigd zijn. 

 

Dominus Paulus de Haestricht scultetus oppidi de Busco recognovit se ex 

parte et nomine domine nostre ducisse Brabantie recepisse a domicello 

Willelmo de Meerhem domino de Bucstel C et II gulden quos subditi ipsius 

domicelli Willelmi dicte domine nostre ducisse de precariis annis 

presentis solvere tenebantur ut dicebat et promisit super omnia quod si 

dictus domicellus Willelmus aut eius subditi occacione dicte pecunie 

imposterum impetentur et dampna sustinerent (dg: inde) extunc dictus 

dictus Paulus ipsos indempnes servabit. Testes Neijnsel et Raet datum 

                         
112 Zie → BP 1178 f 308v 11 ±zo 08-08-1389, Willelmus van Langelaer verkocht aan Arnoldus 
Groet Art een n-erfcijns van 4 pond geld uit de b-erfcijns van 24 pond geld. 
113 Zie → BP 1178 f 139v 05 ma 31-01-1390, overdracht van geheel de cijns van 24 pond. 
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sexta post decollacionem sancti Johannis. 

 

BP 1177 f 251r 05 vr 31-08-1386. 

Elisabeth gnd des Harden van Helmont maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van Yseboldus van Asten. 

 

Elisabeth dicta des Harden de Helmont vendiciones et alienaciones factas 

cum bonis Yseboldi de Asten calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 251r 06 vr 31-08-1386. 

De broers Petrus en Gerardus, kv Petrus zv Petrus van den Hulse, deden tbv 

Bernardus van Veer snijder afstand van (1) een huis en tuin in Vught Sint-

Lambertus, tussen Johannes van Leuven enerzijds en Hermannus zv Henricus 

gnd Cnoden soen anderzijds, (2) een erfgoed aldaar, achter voornoemd huis 

en tuin, aan voornoemde Bernardus verkocht door hun voornoemde vader 

Petrus. 

 

Petrus et Gerardus fratres liberi Petri filii Petri van den Hulse super 

domo et orto sitis in Wucht! in parochia beati Lamberti inter hereditatem 

Johannis de Lovanio ex uno et hereditatem Hermanni filii Henrici dicti 

Cnoden soen #ex alio# atque super quadam hereditate sita ibidem retro 

domum et ortum predictos (dg: qua) venditis Bernardo de Veer sartori a 

dicto Petro eorum patre ut dicebant atque super toto jure ad opus dicti 

Bernardi hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 251r 07 vr 31-08-1386. 

Leonius van Erpe verkocht aan mr Wolphardus van Ghiessen 12 bunder heide, 

in Venloen, tussen erfgoed van voornoemde Leonius enerzijds en Petrus 

Polslauwer anderzijds. Voornoemde Leonius zal zijn voornoemd erfgoed naast 

deze 12 bunder omwallen, en evenzo zal voornoemde mr Wolphardus voornoemde 

12 bunder omwallen, aan de kant van voornoemde Leonius. Voornoemde mr 

Wolphardus heeft recht van weg over voornoemd erfgoed van Leonius. Twee 

brieven, een voor Leonius en de andere voor mr Wolphardus. 

 

Leonius de Erpe duodecim bonaria merice sita in parochia de (dg: Loe) 

Venloen inter hereditatem dicti Leonii ex uno et hereditatem Petri 

Polslauwer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit magistro Wolphardo de 

Ghiessen promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione 

apposita quod dictus Leonius dictam suam hereditatem in latere versus 

dictam XII bonaria merice situatam taliter circonvallabit quod dicto 

magistro Wolphardo nullum dampnum exinde eveniat et sic eodem modo dictus 

magister Wolphardus (dg: s) dicta XII bonaria merice ab (dg: utroque) 

#....# latere sic circonvallabit quod dicto Leonio nullum dampnum exinde 

eveniat (dg: testes datum ut supra) hoc eciam addito quod dictus magister 

Wolphardus habebit in hereditate dicti Leonii viam quandam (dg: eundi et 

redeundi) si idem magister Wolphardus indiguerit. Testes datum ut supra. 

Et erunt due littere quarum unam Leonius et alteram magister Wolphardus 

habebunt. Testes ut supra. 

 

BP 1177 f 251r 08 ma 03-09-1386. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech ev Mechtildis dv Johannes van Zidewijnden 

verkocht aan Johannes Knoep een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Pasen 

te betalen, gaande uit de helft van een hofstad in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen Henricus van Helvoert enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes gnd Zoemer anderzijds, te weten uit de helft aan de kant van het 

erfgoed van voornoemde Henricus van Helvoert, aan voornoemde Johannes van 

Zidewijnden verkocht door Ghisbertus gnd Zange, welke erfcijns, tezamen met 

andere goederen, aan hem en aan zijn vrouw geschonken was. 
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Jacobus filius quondam Petri Steenwech (dg: he) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie Johannis de 

Zidewijnden hereditarium censum XX slidorum monete solvendum hereditarie 

pasche ex medietate cuiusdam domistadii siti in Busco in aggere Vuchtensi 

inter! Henrici de Helvoert ex uno et hereditatem Johannis dicti quondam 

Zoemer ex alio scilicet ex illa medietate dicti domistadii que sita est 

versus hereditatem dicti Henrici de Helvoert venditum dicto Johanni de 

Zidewijnden a Ghisberto dicto Zange prout in litteris et quem censum 

dictus Johannes simul cum quibusdam aliis bonis dicto Jacobo cum dicta 

eius uxore nomine dotis supportaverat prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendidit Johanni Knoep supportavit cum primodictis litteris 

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

Testes Lonijs et Neijnsel datum secunda post Egidii. 

 

BP 1177 f 251r 09 vr 07-09-1386. 

Leonius van Erpe beloofde aan Bertoldus Voghet 30 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te leveren. 

 

Leonius de Erpe promisit Bertoldo Voghet XXX modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Neijnsel et 

Goessuinus datum (dg: sexta post Remac) in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 251r 10 za 08-09-1386. 

De broers Ricoldus en Albertus, kvw Johannes Ricouds soen, droegen over aan 

hun broer Henricus hun deel in een stuk land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Lijtter Weide, tussen wijlen Godefridus van der Graft enerzijds en wijlen 

Johannes Pelser anderzijds. 

 

(dg: Ricldus) Ricoldus et Albertus fratres liberi quondam Johannis 

Ricouds soen totam partem et omne jus ipsis competentes in pecia terre 

sita in parochia de Littoijen #in loco dicto Lijtter Weijde# inter 

hereditatem (dg: Go) quondam Godefridi van der Graft ex uno et 

hereditatem (dg: J) quondam Johannis Pelser ex alio ut dicebant 

hereditare supportaverunt Henrico eorum fratri promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Truden et Neijnsel datum 

in festo nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 251r 11 zo 09-09-1386. 

Ywanus van Vauderic en zijn zoon Egidius gaven uit aan Elijas zvw Johannes 

van der Aelstvoert (1) 7½ hont land, in de dingbank van Macharen, ter 

plaatse gnd Liesmeer, tussen Arnoldus Olleken enerzijds en Jacobus Peters 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan, 

dijken en thans voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Jan te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Elias tot 

onderpand (2) ½ morgen land, in Macharen, ter plaatse gnd op het Huis Dele, 

beiderzijds tussen Arnoldus zv Johannes van den Hoeve. Twee brieven. 

 

Ywanus de Vauderic et Egidius eius filius VIIJ hont terre sita in 

jurisdictione de Macharen #in loco dicto Liesmeer# inter hereditatem 

Arnoldi Olleken ex uno et hereditatem Jacobi Peters soen ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditarium censum Elije filio quondam Johannis van 

der Aelstvoert ab eodem pro censibus prius inde solvendis et pro 

aggeribus ad premissa spectantibus tenendis etc et solvendis atque pro 

hereditario censu duorum aude scilde vel valorem dando dicto Ywano ad 

eius vitam et post eum dicto Egidio hereditarie ab altero in natvitatis 

Johannis ex premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et promisit super 

omnia quod ipse dictos aggeres servabit quod aliis nullum dampnum exinde 

eveniat et ad maiorem securitatem dictus Elias dimidium juger terre situm 

in dicta parochia in loco dicto op tHuijs Dele inter hereditates Arnoldi 

filii Johannis van den Hoeve ex utroque latere ut dicebat ad pignus 
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imposuit. Testes Neijnsel et Goessuinus datum in crastino nativitatis 

Marie. Duplicetur. 

 

1177 mf8 C 11 f.251v. 

 in die exaltationis crucis: vrijdag 14-09-1386. 

 in octavis nativitatis Marie: zaterdag 15-09-1386. 

 in crastino Lamberti: dinsdag 18-09-1386. 

 Quarta post Lamberti: woensdag 19-09-1386. 

 in crastino Mathei: zaterdag 22-09-1386. 

 in crastino Mijchaelis: zondag 30-09-1386. 

 in die Remigii: maandag 01-10-1386. 

 Quinta post Remigii: donderdag 04-10-1386. 

 in profesto Dijonisii: maandag 08-10-1386. 

 

BP 1177 f 251v 01 vr 14-09-1386. 

Jordanus Millinc en Nicholaus Spijrinc beloofden aan Ricoldus Borchgreve 40 

Franse franken of de waarde na maning te betalen. 

 

(dg: Godefridus de Z) Jordanus Millinc et Nicholaus Spijrinc promiserunt 

Ricoldo Borchgreve XL francken monete Francie vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Scilder et Raet datum in die exaltationis crucis. 

 

BP 1177 f 251v 02 vr 14-09-1386. 

Hr Paulus van Haestricht beloofde voornoemde twee schadeloos te houden. 

 

+. 

Dominus Paulus de Haestricht promisit dictos duos indepmnes servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 251v 03 za 15-09-1386. 

Lubertus zv Lubertus gnd Lubrecht van Hedecusen verkocht aan Willelmus van 

Laervenne 6½ mud rogge uit 7½ mud rogge b-erfpacht114, maat van Woensel, 

welke 7½ mud Luppertus zvw Godefridus gnd Bierken van Zeelst en Henricus 

nzvw hr Henricus gnd van Helmont priester beloofd hadden met Lichtmis op 

het onderpand aan eerstgenoemde Lupertus te leveren, gaande uit goederen in 

Woensel, ter plaatse gnd op Acht. 

 

Lubertus filius Luberti dicti Lubrecht de (dg: Hedichu) Hedecusen sex et 

dimidium modios siliginis de septem et dimidio modiis siliginis annue et 

hereditarie paccionis mensure de Woensel quos septem et dimidium modios 

siliginis Luppertus filius Godefridi dicti quondam Bierken de Zeelst et 

Henricus filius naturalis domini Henrici dicti quondam de Helmont 

presbitri promiserant se daturos et soluturos primodicto Luperto anno 

quolibet hereditarie in festo purificationis ex bonis sitis in parochia 

de Woensel ad locum dictum op Acht et super dictis bonis tradendos et 

deliberandos prout in litteris hereditarie vendidit Willelmo de Laervenne 

supportavit cum litteris et jure sibi virtute dictarum litterarum in 

dictis sex et dimidio modiis siliginis competente promittens ratam 

servare et obligationem in dictis sex et dimidio modiis siliginis 

deponere. Testes Truden et Neijnsel datum in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 251v 04 ±za 15-09-1386. 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens soen beloofde aan Henricus van Best 300 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi Lemkens soen promisit Henrico de Best IIIc 

aude scilde ad monitionem persolvendos. 

 

                         
114 Zie ← BP 1177 f 263v 06 do 28-12-1385, verkoop van 1 mud uit deze 7½ 

mud. 
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BP 1177 f 251v 05 di 18-09-1386. 

Johannes Zerijs beloofde aan Sijmon van Mijrabellum, tbv Gheerlacus van 

Watermael, 53 gulden en 10 plakken met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) 

te betalen. 

 

LIII. 

Johannes Zerijs promisit Sijmoni de Mijrabello #ad opus Gheerlaci de 

Watermael# LIII gulden et X placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1177 f 251v 06 wo 19-09-1386. 

Godefridus zv Ghisbertus Sceijvel droeg al zijn goederen over aan Willelmus 

Coptiten, tbv zijn voornoemde vader Ghisbertus, voor de duur van het leven 

van voornoemde Ghisbertus. 

 

Godefridus filius Ghisberti Sceijvel omnia sua bona quocumque locorum 

sita ut dicebat legitime supportavit Willelmo Coptiten ad opus dicti 

Ghisberti sui patris ab eodem Ghisberto ad vitam ipsius Ghisberti et non 

ultra possidenda promittens ratam servare. Testes Willelmus et Goessuinus 

datum quarta post Lamberti. 

 

BP 1177 f 251v 07 za 22-09-1386. 

Goessuinus van der Dijessen en Johannes Muijlken beloofden aan Theodericus 

van Amerzoijen 96 gulden, 30 Hollandse plakken of 17 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Goessuinus van der Dijessen et Johannes Muijlken promiserunt Theoderico 

de Amerzoijen XCVI gulden scilicet XXX Hollant placken vel XVII placken 

Flandrie pro quolibet gulden ad monitionem persolvendos. Testes Willelmus 

et Raet datum in crastino Mathei. 

 

BP 1177 f 251v 08 za 22-09-1386. 

Voornoemde Goessuinus van der Dijessen en Johannes Muijlken beloofden aan 

Goessuinus zv Andreas van Bernheze 104 oude schilden, 4 gulden voor 3 

schilden gerekend, en 24 Hollandse plakken na maning te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Goessuino filio Andree de Bernheze C et 

IIII aude scilde #scilicet IIII gulden pro III scilde# et XXIIII placken 

Hollandie ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 251v 09 zo 30-09-1386. 

Woltherus van Vucht zvw Johannes Lepper beloofde aan Oda dv Willelmus 

Bauvoet van Leende een n-erfcijns van 24 oude schilden met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Woltherus (dg: Lepper f) de Vucht filius quondam Johannis Lepper promisit 

super habita et habenda se daturum Ode filie Willelmi Bauvoet de (dg: Ht) 

Leende hereditarium censum XXIIII aude scilde hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut dicebat. 

Testes Raet et Goessuinus datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 251v 10 ±zo 30-09-1386. 

Begin van de contracten van de schepenen Johannes van Ghemert, Johannes van 

Erpe, Ywanus Theoderici Rover, Johannes van Ouden, Gerardus van Aa en 

Arnoldus Berwout, in het jaar 86. 

 

Incipiunt contractus scabinorum scilicet Johannis de Ghemert Johannis de 

Erpe #Ywanus!# Theoderici Rover et Johannis de Ouden (dg: Godefridi) 

Gerardi de Aa et Arnoldi Berwout anno LXXXVI. 
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BP 1177 f 251v 11 ma 01-10-1386. 

Goessuinus Model zv Rutgerus van der Donc, Goessuinus Model zvw Bertoldus 

zv Theodericus en Ghisbertus van de Doorn beloofden aan Philippus Jozollo 

26 oude schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386; 30+30+25=85 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Goessuinus Model filius Rutgeri van der Donc Goessuinus Model filius 

quondam Bertoldi filii Theoderici et Ghisbertus de Spina promiserunt 

Philippo Jozollo XXVI aude scilde ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos pena II. Testes Johannes de Erpe et Theodericus Rover datum 

in die Remigii. 

 

BP 1177 f 251v 12 ma 01-10-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 251v 13 do 04-10-1386. 

Gerardus Bertouds soen van Scijnle verkocht aan Johannes van Dijest 

schoenmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis, tuin en 3 lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Elde, tussen Arnoldus van Beke nz enerzijds en kinderen gnd Luijthannen 

Kijnderen anderzijds, reeds belast met ½ oude groot aan de hertog. 

 

Gerardus Bertouds soen de Scijnle hereditarie vendidit Johanni de Dijest 

sutori hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo orto et tribus lopinatis terre siliginee 

site in parochia de Scijnle in loco dicto Elde inter hereditatem Arnoldi 

de Beke filii naturalis ex uno et hereditatem liberorum dictorum 

Luijthannen Kijnderen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto dimidio antiquo grosso duci promittens 

#super habita et acquirenda# sufficientem facere. Testes Erpe et Berwout 

datum quinta post Remigii. 

 

BP 1177 f 251v 14 do 04-10-1386. 

Johannes Storme maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 pond 

geld, met Sint-Lambertus te betalen, aan hem overgedragen door hr 

Gheerlacus Rover. 

 

(dg: Henricus fi) Johannes Storme hereditarium censum quinque librarum 

monete solvendum hereditarie Lamberti supportatum sibi a domino Gheerlaco 

Rover monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 251v 15 ma 08-10-1386. 

Hr Paulus van Haestricht etc, hr Gheerlacus van Ghemert etc en Arnoldus van 

Enode beloofden aan Ghisbertus Roesmont 560 gulden met Pinksteren 

aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht etc dominus Gheerlacus de Ghemert etc et 

Arnoldus de Enode promiserunt Ghisberto Roesmont Vc et LX gulden ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Johannes Erpe et Rover datum in 

profesto Dijonisii. 

 

BP 1177 f 251v 16 ma 08-10-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 251v 17 ma 08-10-1386. 

Voornoemde hr Paulus beloofde aan Arnoldus Berwout 70 gulden met Kerstmis 
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aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Dictus dominus Paulus promisit Arnoldo Berwout LXX gulden ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Ghemert et Johannes Erpe datum ut 

supra. 

 

1177 mf8 C 12 f.252. 

 in crastino Dijonisii: woensdag 10-10-1386. 

 in die Luce: donderdag 18-10-1386. 

 in crastino Sijmonis et Jude: maandag 29-10-1386. 

 Quinta post Severini: donderdag 25-10-1386. 

 in vigilia omnium sanctorum: woensdag 31-10-1386. 

 Quinta post Huberti: donderdag 08-11-1386. 

 in crastino omnium sanctorum: vrijdag 02-11-1386. 

 in crastino Leonardi: woensdag 07-11-1386. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 08-11-1386. 

 

BP 1177 f 252r 01 wo 10-10-1386. 

Lambertus zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker ontlastte zijn broer Andreas 

van alle ....... ......... 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris quitavit 

Andream suum fratrem ab omnibus et s...... ........ Testes Rover et 

Berwout datum in crastino Dijnosii. 

 

BP 1177 f 252r 02 do 18-10-1386. 

Arnoldus van der Heijden droeg over aan Arnoldus Didden soen een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die voornoemde Arnoldus Didden soen aan 

eerstgenoemde Arnoldus beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een stukje erfgoed in Den Bosch, aan 

het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus van 

der Heijden enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus Didden soen 

anderzijds. 

 

Arnoldus van der Heijden hereditarium censum viginti solidorum monete 

quem Arnoldus Didden soen promisit se daturum et soluturum primodicto 

Arnoldo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam 

particula hereditatis sita in Busco in fine vici Hijnthamensis inter 

hereditatem dicti Arnoldi van der Heijden ex uno et inter hereditatem 

dicti Arnoldi Didden soen ex alio prout in litteris supportavit dicto 

Arnoldo Didden soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Berwout datum in 

die Luce. 

 

BP 1177 f 252r 03 ma 29-10-1386. 

Jutta dvw Henricus van der After verkocht aan Godefridus zvw Johannes van 

der Bruggen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Middelbeers, tussen Jordanus gnd Blijnde Jorden enerzijds en Petrus zvw 

Godefridus van den Venne anderzijds, (2) een beemd in Middelbeers, 

beiderzijds tussen voornoemde Jordanus en Petrus. Verkoopster, haar zoon 

Egidius, Gerardus van Roesel en Johannes Mesmaker beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd 1 penning hertogencijns. 

 

Jutta filia quondam Henrici van der After cum tutore hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Johannis van der Bruggen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex domo orto et pecia terre ipsis adiacente sitis in 

parochia de Middelberze inter hereditatem Jordani dicti Blijnde Jorden ex 

uno et hereditatem Petri filii quondam Godefridi van den Venne ex alio 

atque ex prato sito in dicta parochia inter hereditatem predictorum 
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Jordani et Petri ex utroque latere ut ipse dicebat promittens cum tutore 

#et cum ea et (dg: ?eren Egidius)# warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto denario census duci inde prius solvendo et sufficientem. 

Testes Erpe et Berwout datum in crastino Sijmonis et Jude. 

 

BP 1177 f 252r 04 ma 29-10-1386. 

et cum Egidius eius filius Gerardus de Roesel et Johannes Mesmaker. 

 

BP 1177 f 252r 05 ma 29-10-1386. 

Godefridus Meij en Johannes Vrijese beloofden aan Theodericus Boc en 

Johannes Wert 38 lichte schilden115, 12 Hollandse plakken voor 1 lichte 

schild gerekend, na maning te betalen. 

 

Godefridus Meij et Johannes Vrijese promiserunt Theoderico Boc et Johanni 

Wert #vel eorum alteri# XXXVIII licht scilde scilicet XII Hollant placken 

pro quolibet ad monitionem perslvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 252r 06 ma 29-10-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit V solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 252r 07 do 25-10-1386. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Arnoldus Heijme 11 gulden of de waarde 

met Pasen (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Arnoldo Heijme XI gulden vel valorem ad 

pasch. Testes (dg: Gemert) Erpe #et Aa# datum quinta post Severini. 

 

BP 1177 f 252r 08 ma 29-10-1386. 

Winricus van Spulle beloofde aan Matheus van der Tijchelrien 36 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande 

(zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Winricus de Spulle promisit Matheo van der Tijchelrien XXXVI aude scilde 

scilicet XL Hollant placken pro quolibet scilt computato ad festum pasce 

proxime persolvendos. Testes Gemert et Erpe datum in crastino Sijmonis et 

Jude. 

 

BP 1177 f 252r 09 wo 31-10-1386. 

Arnoldus van Hal en Lambertus van Hal beloofden aan Johannes Knoep 16 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Arnoldus de Hal et Lambertus de Hal promiserunt Johanni Knoep (dg: XX) 

XVI modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes Rover et Berwout datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1177 f 252r 10 wo 31-10-1386. 

Voornoemde Arnoldus van Hal en Lambertus van Hal beloofden aan Theodericus 

van de Poort 34 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1387) te leveren. De brief overhandigen aan Johannes zv Hubertus van 

Ghemert. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Theoderico de Porta XXXIIII modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum. Traditur Johanni filio Huberti de Ghemert. 

 

                         
115 Zie → BP 1179 p 426v 02 di 26-11-1392, alle oude schulden vervielen na 

een nieuwe schuldbekentenis. 
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BP 1177 f 252r 11 do 08-11-1386. 

Voornoemde Theodericus van de Poort droeg voornoemde 34 mud rogge over aan 

Johannes zv Hubertus van Ghemert. 

 

Dictus Theodericus dictos XXXIIII modios siliginis supportavit Johanni 

filio Huberti de Ghemert. Testes Ouden et Berwout datum quinta post 

Huberti. 

 

BP 1177 f 252r 12 vr 02-11-1386. 

Willelmus zvw Denekinus Vere verkocht aan Gerardus zvw Gerardus van Mierle 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Allerheiligen te 

betalen, gaande uit (1) 4 hont land, in Empel, ter plaatse gnd de Oude 

Kamp, waarvan (1a) 2 hont, tussen Ghibo Comans soen enerzijds en Henricus 

zv Ludovicus anderzijds, (1b) de andere 2 hont tussen een zekere Pijke 

enerzijds en een gemene sloot anderzijds, (2) 1 hont land, ter plaatse gnd 

Hangbake, tussen Gerardus Truden soen enerzijds en Aleidis van Bochoven 

anderzijds, reeds belast met dijken. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Denekini Vere hereditarie vendidit Gerardo filio 

quondam Gerardi de Mierle hereditarium censum unius auden scilt #vel 

valorem# solvendum hereditarie omnium sanctorum ex quatuor hont terre 

sitis in parochia de Empel in loco dicto de Auden Camp quorum duo hont 

inter hereditatem Ghibonis Comans soen ex uno et hereditatem Henrici 

filii Ludovici ex alio et alia duo hont inter hereditatem cuiusdam dicti 

Pijke ex uno et inter commune fossatum ex alio sunt sita item ex uno hont 

terre sito in loco dicto Hangbake inter hereditatem Gerardi Truden soen 

ex uno et hereditatem Aleidis de Bochoven ex alio promittens !w super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

aggeribus ad premissa spectantibus et sufficientem facere. Testes Rover 

et Berwout in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1177 f 252r 13 wo 07-11-1386. 

Theodericus van Kessel alias gnd van Doerne en Leonius van Erpe beloofden 

aan Johannes van Zidewijnden 38 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-

1386) te betalen. 

 

Theodericus de Kessel alias dictus de Doerne et Leonius de Erpe 

promiserunt Johanni de Zidewijnden XXXVIII florenos dictos gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum. Testes Rover et Ouden 

datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1177 f 252r 14 wo 07-11-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252r 15 wo 07-11-1386. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini ev Elizabeth dvw Johannes Veerdonc maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 43 schelling, die voornoemde 

Elizabeth beurt uit erfgoed van Ghibo van Maren, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini (dg: hereditarium censum XL) 

maritus legitimus Elizabeth filie quondam Johannis Veerdonc hereditarium 

censum XLIII solidorum monete quem dicta Elizabeth hereditarie solvendum 

ex hereditate Ghibonis de Maren sita in Busco in vico ecclesie ut dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Ouden et Berwout datum supra. 
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BP 1177 f 252r 16 do 08-11-1386. 

Hr Henricus Buc priester verkocht aan Henricus Mostart (1) een huis en erf 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Weverhuls, tussen erfgoed van hr Johannes 

Sceijvels priester enerzijds en erfgoed van wijlen ....... ...... Ludinc 

priester anderzijds, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

huis en erf, aan hem overgedragen door Johannes van Zidewijnden. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter domum et aream sitam in Busco in loco 

dicto Weverhuls inter hereditatem domini Johannis Sceijvels presbitri et 

inter hereditatem quondam ....... ...... Ludinc presbitri atque (dg: 

hereditatem) hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area predicta 

supportatas sibi a Johanne de Zidewijnden prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico Mostart supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghemert et Rover datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1177 f 252r 17 do 08-11-1386. 

Theodericus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Buc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252r 18 do 08-11-1386. 

Voornoemde Henricus Mostart en zijn zoon hr Wouterus, dekaan van de kerk in 

Den Bosch, beloofden aan hr Henricus Buc 110 Brabantse dobbel, 56 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1387) te betalen. 

 

Dictus Henricus Mostart et dominus Wouterus eius filius (dg: f) decanus 

ecclesie in Busco promisit domino Henrico Buc centum et X Brabant dobbel 

scilicet LVI Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252r 19 do 08-11-1386. 

Johannes en Elizabeth, kvw Walterus gnd Wellen van Wetten, en Arnoldus van 

den Nuwendike zvw Everardus van der Warden ev Elsbena dvw voornoemde 

Walterus Wellen droegen over aan Ludingus zvw Jacobus van Uden het deel, 

dat aan hen gekomen was na overlijden van Henricus zvw voornoemde Walterus 

Wellen, in een stuk beemd, bij Den Bosch, naast het water gnd die Boertse 

Meer, tussen Johannes Priker enerzijds en het gemene water anderzijds, met 

een eind strekkend aan Henricus Groeve. 

 

(dg: Arnoldus) Johannes et Elizabeth liberi quondam (dg: Henrici de 

Wellens soen) #Walteri dicti Wellen# de Wetten cum tutore et Arnoldus van 

den (dg: .) Nuwendike filius quondam Everardi van der Warden maritus et 

tutor (dg: He) Elsbene sue (dg: f) uxoris filie dicti quondam Walteri 

Wellen totam partem et omne jus eis de quondam Henrici filii dicti 

quondam Walteri Wellen successione advolutas in pecia prati sita prope 

Buscum iuxta aquam dictam die Boertsche Meer inter hereditatem Johannis 

Priker ex uno et inter (dg: here) communem aquam ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Henrici Groeve ut dicebant supportaverunt Ludingo 

filio quondam Jacobi de Uden promittentes cu tutore ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte e). Testes Ouden et Aa datum supra. 

 

1177 mf8 C 13 f.252v. 

 Quinta post Huberti: donderdag 08-11-1386. 

 Sexta post Huberti: vrijdag 09-11-1386. 

 

BP 1177 f 252v 01 do 08-11-1386. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe verklaarde dat Otto van Neijnsel en Petrus 
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Driepont betaald hebben 31 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, in afkorting van 61 oude schilden, aan voornoemde 

Willelmus beloofd door voornoemde Otto en Petrus. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe palam recognovit sibi per Ottonem 

de Neijnsel et Petrum Driepont #fore# persolvisse XXXI aude scilde 

scilicet XLII Hollant placken pro quolibet scilt computato in 

abbreviationem LXI aude scilde promissorum dicto Willelmo a dictis Ottone 

et Petro in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes Rover et 

Berwout quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 252v 02 do 08-11-1386. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover verklaarde dat Otto van Neijnsel en 

Petrus Driepont 31 oude schilden betaald hebben, 41 Hollandse plakken voor 

1 oude schild gerekend, in afkorting van 62 oude schilden, aan voornoemde 

Theodericus beloofd door voornoemde Otto en Petrus. 

 

Solvit 2 plack. 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover palam recognovit 

sibi per Ottonem de Neijnsel et Petrum Driepont #fore satisfactum# de 

XXXI aude scilde scilicet XLI Hollant placken pro quolibet #auden# scilt 

computato in abbreviationem LXII aude scilde promissorum dicto Theoderico 

a dictis Ottone et Petro in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252v 03 do 08-11-1386. 

Johannes Plaetmaker van Moudewijc beloofde aan Nijcholaus der Kijnder 100 

gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Johannes Plaetmaker de Moudewijc promisit Nijcholao der Kijnder centum 

florenos ad (dg: nat) nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252v 04 do 08-11-1386. 

Johannes van der Rendonc verkocht aan Petrus zvw Walterus Nennen soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Rendonk, tussen Henricus Steijmpel 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes van der Rendonc hereditarie vendidit Petro filio quondam Walteri 

Nennen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et 

orto et pecia terre sibi adiacente dicti venditoris sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Rendonc inter hereditatem 

Henrici Steijmpel ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam (dg: de) obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252v 05 do 08-11-1386. 

Aleijdis dvw Johannes van Vlierden wv Marcelius gnd die Rode en haar 

kinderen Gerardus en Theodericus droegen over aan Gerardus Balijart, tbv 

diens zoon Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Heilwigis dvw voornoemde 

Johannes van Vlierden het deel, toebehorend aan transportanten en aan 

Johannes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis en wijlen 

Marcelius, in (1) de goederen van wijlen voornoemde Johannes van Vlierden, 

gelegen in Vinkel, (2116) goederen van wijlen voornoemde Johannes van 

Vlierden, gnd ten Nieuwerot, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle. Voornoemde 

                         
116 Zie ← BP 1177 f 241v 08 za 02-06-1386 (2), afstand van deze goederen. 
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Johannes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis, zullen nimmer 

hierop rechten doen gelden. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis de Vlierden relicta quondam Marcelii 

dicti die Rode cum tutore Gerardus et Theodericus eius liberi totam 

partem et omne jus eis et Johanni Katherine et Heijlwigi liberis dicte 

Aleijdis et quondam Marcelii competentes in bonis dicti quondam Johannis 

de Vlierden sitis in loco dicto Vinckel et in attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis atque in bonis dicti quondam Johannis de 

(dg: Gh) Vlierden dictis ten Nuwenrot sitis in parochia de Oerscot in 

loco dicto Arle et #in# attinentiis eorundem bonorum universis quocumque 

locorum consistetibus sive sitis supportaverunt Gerardo Balijart ad 

#opus# Johannis filii eiusdem Gerardi ab eodem Gerardo et Heijlwige 

quondam eius uxore filia dicti quondam Johannis de Vlierden pariter 

geniti promittentes cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum dictorum Johannis Katherine 

et Heijlwigis liberorum dicte Aleijdis deponere et quod ipsi dictos 

Johannem Katherinam et Heijlwigem liberos dicte Aleijdis perpetue tales 

habebunt quod nunquam presument se jus in premissis habere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 252v 06 do 08-11-1386. 

Gerardus Balijart beloofde aan voornoemde Aleijdis, Gerardus en 

Theodericus, tbv hen en Johannes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde 

Aleijdis, dat zijn minderjarige zoon Johannes, verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Heijlwigis dvw Johannes van Vlierden, afstand zal doen van de helft 

van de goederen gnd Marselaar, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle. 

 

Gerardus Balijart promisit super habita et habenda dictis Aleijdi Gerardo 

(dg: G) et Theoderico ad opus eorum et ad opus Johannis Katherine et 

Heijlwigis liberorum eiusdem Aleijdis quod ipse Gerardus Johannem eius 

filium ab eodem et quondam Heijlwige sua uxore filia quondam Johannis de 

Vlierden #pariter genitum# quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit 

super (dg: b) medietate bonorum dictorum Marselaer sitorum in parochia de 

Oerscot in loco dicto Arle cum suis attinentiis universis (dg: et de 

quibus bonis reliqua medietas spectat) ad opus dictorum Aleijdis Gerardi 

Theoderici Johannis Katherine et Heijlwigis liberorum dicte Aleijdis 

faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252v 07 do 08-11-1386. 

Voornoemde Gerardus beloofde nimmer voornoemde Aleijdis en haar kinderen 

Gerardus, Theodericus, Johannes, Katherina en Heijlwigis, aan te spreken 

vanwege de goederen die wijlen hr Henricus van Vlierden priester beloofd 

had te schenken aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Heijlwigis, svw 

voornoemde hr Henricus. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia (dg: dictis Aleijd) quod ipse dictos 

Aleijdem Gerardum Theodericum Johannem Katherinam et Heijlwigem eius 

liberos nunquam impetet nec vexabit occacione quorumcumque bonorum que 

dominus Henricus quondam de Vlierden presbiter dicto Gerardo cum 

Heijlwige sua uxore sorore eiusdem quondam domini Henrici nomine dotis 

dudum promiserat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 252v 08 vr 09-11-1386. 

Hr Theodericus Rover ridder schonk aan zijn schoonzoon Johannes van Herlaer 

zv hr Gerardus hr van Meerwijk met zijn vrouw jkvr Agnes, dv voornoemde hr 

Theodericus, een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, met zijn 

toebehoren en een hoeve in Moergestel, ter plaatse gnd Rumel, met zijn 

toebehoren, een kamp gnd die ?Crecbeemd, in Empel, zoals die behoorden aan 

Petrus van Waderle, in plaats van 2000 gulden die voornoemde hr Theodericus 

aan zijn schoonzoon Johannes beloofd had. De goederen waren belast met 
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grondcijnzen en de hoeve te Heukelom was voorts belast met een b-erfpacht 

van 2 mud rogge Bossche maat. 

 

Dominus Theodericus Rover miles mansum quendam situm in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Hukelem cum eius attinentiis atque mansum 

quendam situm in parochia de Gestel ad locum dictum Rumel cum eius 

attinentiis item campum dictum die ?Crecbeemt situm in jurisdictione de 

Empel (dg: ut i) prout ad Petrum de Waderle pertinere consuevit ut 

dicebat legitime supportavit Johanni de (dg: Meerwij) de Herlaer filio 

domini Gerardi domini de Meerwijc militis suo genero cum domicella Agnete 

eius uxore filia dicti domini Theoderici nomine dotis ad jus oppidi de 

Buscoduchis scilicet loco duorum milium florenorum quos dictus dominus 

Theodericus dicto Johanni suo genero loco hereditatis ad jus oppidi 

nomine dotis promiserat ut dicebat promittens (dg: warandiam) #ratam# et 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco annuatim ex dicto 

manso in Hukelem sito deponere. Testes Rover et Ouden datum sexta post 

Huberti. 

 

BP 1177 f 252v 09 vr 09-11-1386. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat voornoemde hr Theodericus hem alle 

goederen heeft toegekend, die voornoemde hr Theodericus aan voornoemde 

Johannes beloofd had te schenken. 

 

Dictus Johannes recognovit sibi dictum dominum #Theodericum# (dg: 

satisfecisse) et assignasse omnia bona que dictus dominus Theodericus 

dicto Johanni nomine dotis promiserat ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 252v 10 di 13-11-1386. 

Tielkinus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini beloofde aan zijn zoon 

Willelmus, tbv hem en broeder Johannes, Henricus en Hilla, kv voornoemde 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, de verhuur, door zijn voornoemde broers en 

zuster aangegaan, van een stenen huis en erf van wijlen Johannes Stierken, 

nu aan hen behorend, in de Orthenstraat, van waarde te houden, voorzover 

voornoemde Willelmus, broeder Johannes, Henricus en Hilla het huis hadden 

verhuurd met instemming van hun ooms. Voornoemde Tielkinus heeft recht op 

zijn deel van de huursom. Zouden voornoemde Willelmus, broeder Johannes, 

Henricus en Hilla iets voor het onderhoud van voornoemd huis uitgeven, dan 

zal voornoemde Tielkinus 1/5 deel van het geld dat daarvoor nodig is, 

betalen. {f.253} Voornoemde Tielkinus verklaarde dat met zijn instemming de 

schulden, die voornoemde Tielkinus en zijn broers en zuster verschuldigd 

zijn aan Ywanus Stierken, verrekend worden met het eerste geld van 

voornoemd stenen huis. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Tielkinus filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini promisit super omnia 

Willelmo suo filio ad opus (dg: fratris Jo) sui et ad opus fratris 

Johannis Henrici et Hille (dg: f) liberorum dicti Willelmi filii Arnoldi 

Tielkini quod ipse Tielkinus locacionem faciendam a dictis (dg: W) suis 

fratribus et sorore de domo lapidea et area quondam Johannis Stierken 

nunc ad ipsos spectante sita in vico Orthensi ratam et firmam durante 

termino locacionis domus predicte tenebit prout et in quantum dicti 

Willelmus frater Johannes Henricus et Hilla dictam domum locacee... 

fecerint cum consilio suorum avunculorum #(dg: ratam ?servabunt)# salva 

tamen dicto Tielkino sua parte pecunie huiusmodi locacionis domus 

supradicte et si dicti Willelmus frater Johannes Henricus et Hilla pro 

conservacione dicte domus lapidee (dg: exponent) aliquid exponent de hoc 

idem Tielkinus quintam partem pecunie pro conservacione dicte domus 

exponende dictis suis fratribus et sorori restituet antequam idem 

Tielkinus de pecunia locacionis domus predicte quidquid percipet aut 

levabit 
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1177 mf8 C 14 f.253. 

 Tercia post Martini: dinsdag 13-11-1386. 

 Quarta post Martini: woensdag 14-11-1386. 

 Quinta post Martini: donderdag 15-11-1386. 

 

BP 1177 f 253r 01 di 13-11-1386. 

recognovit insuper dictus Tielkinus id esse sue libere voluntatis quod 

debita que ipse Tielkinus et eius fratres et soror (dg: so) eorum #..... 

Ywano Stierken# solvere tenentur persolvantur de prima pecunia capiendo 

de domo lapidea. Testes Aa et Berwout datum tercia post Martini. Detur 

dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 253r 02 di 13-11-1386. 

Voornoemde Tielkinus beloofde aan voornoemde Willelmus, tbv hem en zijn 

broers en zuster broeder Johannes, Henricus en Hilla, 12 gulden na maning 

te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Tielkinus promisit dicto Willelmo ad opus sui et ad opus fratris 

Johannis Henrici Hille suorum fratrum et sororis XII gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 253r 03 di 13-11-1386. 

Arnoldus Vrancken bode van de stad Den Bosch beloofde aan Johannes van 

Derentheren 10 gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) 

te betalen. 

 

Arnoldus Vrancken missagius oppidi de Busco promisit Johanni de 

Derentheren X gulden vel valorem ad purificationis prosime persolvendos. 

Testes Erpe et Rover datum ut supra. 

 

BP 1177 f 253r 04 wo 14-11-1386. 

Nicholaus molenaar van Straten beloofde aan Hermannus gnd Bijter 27½ oude 

schilden117, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Nicholaus multor de Straten promisit Hermanno dicto Bijter XXVIIJ aude 

scilde scilicet (dg: XL) IIII gulden pro III aude scilde ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes Luce et Berwout datum quarta post Martini. 

 

BP 1177 f 253r 05 do 15-11-1386. 

Johannes zvw Arnoldus gnd van der Reijnendonc verkocht aan Arnoldus zvw 

Willelmus gnd Gielijs soen 1 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Brant, tussen Henricus van der Boijdonc enerzijds en kvw 

Rutgherus van der Eijkendonc anderzijds, aan hem verkocht door Ghisbertus 

zvw Johannes van der Reijnendonc. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti van der Reijnendonc unum iuger 

terre situm infra libertatem oppidi de Busco in loco dicto Brant inter 

hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Rutgheri van der Eijkendonc ex alio in ea quantitate 

qua dictum iuger terre ibidem situm est venditum sibi a Ghisberto filio 

quondam Johannis van der Reijnendonc prout in litteris hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi dicti Gielijs soen supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Luce et Berwout datum quinta post Martini. 

 

BP 1177 f 253r 06 do 15-11-1386. 

Martinus zvw Willelmus Gielijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
117 Zie → BP 1177 f 326r 06 za 17-11-1386, overdracht van de schuldbekentenis. “4 gulden voor 
3 oude schilden gerekend”. 
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Martinus filius quondam Willelmi Gielijs soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253r 07 do 15-11-1386. 

Ghisbertus gnd Colen soen wonend in Geldrop verkocht aan Godefridus van 

Gheldorp zvw Philippus van Eijcke een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een beemd, in Geldrop, tussen erfgoed 

gnd die Kalverhof enerzijds en Johannes Gheerboij anderzijds, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Aa, (2) een huis en tuin, in Geldrop, 

tussen Johannes Sprenger enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns, een lijfpacht van 1 mud rogge en een b-erfpacht 

van 1 mud rogge. 

 

Ghisbertus dictus Colen soen commorans in Gheldorp hereditarie vendidit 

Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

prato (dg: s) dicti veditoris sito in parochia de Gheldorp inter 

hereditatem dictam die Calverhof ex uno et inter hereditatem Johannis 

Gheerboij ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa atque ex 

domo et orto dicti venditoris sitis in Gheldorpe inter hereditatem 

Johannis Sprenger ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens (dg: w) super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et vitali pensione 

unius modii siliginis et hereditaria paccione unius modii siliginis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253r 08 do 15-11-1386. 

Henricus gnd Bathen soen van Best zvw Willelmus gnd Wouters soen rademaker 

van Best verkocht aan Johannes van den Dorne van Arsscot een n-erfpacht118 

van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land gnd die Blaak Zonderen, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen kvw Johannes gnd Roseken enerzijds en Willelmus 

van Dormalen en Henricus Nefe anderzijds, (2) een stuk beemd gnd des 

Rademakers Beemdeke, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Philippus 

van den Scoet enerzijds en kv Yda gnd Nuwelaets anderzijds, (3) 1/3 deel, 

aan verkoper behorend, in een zester roggeland aldaar, tussen Heijlwigis 

gnd Bithuus en haar kinderen enerzijds en de gemene weg anderzijds, te 

weten het middelste 1/3 deel, welk 1/3 deel aan verkoper en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Johannes Metten soen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Johannes Metten soen. De onderpanden waren reeds belast met 

grondcijnzen, en die Blaak Zonderen met een b-erfpacht van 33 lopen rogge, 

maat van Oirschot. 

 

Henricus dictus Bathen soen de Best filius quondam Willelmi dicti Wouters 

soen rotificis de Best hereditarie vendidit Johanni van den Dorne de 

Arsscot hereditariam paccionem quatuordecim lopinorum siliginis mensure 

de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam 

ex pecia terre dicta die #Blaec# Zonderen sita in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Best inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Roseken ex uno et inter hereditatem Willelmi de Dormalen et Henrici Nefe 

ex alio atque ex pecia prati (dg: sit) dicta des Rademakers Beemdeken 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Philippi van den 

Scoet ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: quo) Yde dicte Nuwelaets 

ex alio atque atque ex (dg: una) tercia parte (dg: ve) ad dictum 

venditorem spectante in una sextariata terre siliginee sita ibidem inter 

hereditatem (dg: liberorum) Heijlwigis dicte Bithuus et eius liberorum ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio scilicet ex illa 

tercia parte que sita est in medio dicte sextariate terre siliginee et 

que tercia (dg: terre) pars sibi (dg: de) et Heijlwigi sue uxori filie 

                         
118 Zie → BP 1180 p 624v 08 wo 15-11-1396, extra onderpand voor deze pacht. 
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quondam Johannis Metten #soen# de morte eiusdem quondam Johannis Metten 

soen successione est advoluta ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi ex prius de premisso (dg: de) solvendis et hereditaria paccione 

XXXIII lopinorum siliginis dicte mensure ex predicta pecia terre die 

Blaec Zonderen vocata (dg: so.d) prius solvenda et sufficientem facere. 

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

 

BP 1177 f 253r 09 do 15-11-1386. 

Johannes Buekentop verkocht aan Henricus zvw Arnoldus gnd Bollen een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 5 stukken 

land, in Schijndel, (1) ter plaatse gnd Luttel Einde, achter de tuin van 

Henricus koster, (2) naast de weg gnd de Hoge Weg, (3) ter plaatse gnd 

Nieuwelijnde, (4) tussen Luijta gnd Hannen enerzijds en Arnoldus Eghens 

anderzijds, (5) ter plaatse gnd in die Braken, welke 5 stukken land 

voornoemde Johannes Buekentop voor voornoemde cijns had uitgegeven aan 

Henricus zvw Metta gnd Arts. 

 

Johannes (dg: de) Buekentop hereditarium censum quatuor librarum monete 

(dg: s) solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quinque peciis terre 

sitis in parochia de Scijnle quarum una ad locum dictum Luttel Eijnde 

retro ortum Henrici custodis secunda iuxta viam dictam den Hoghen Wech 

tercia ad locum dictum Nuwelijnde quarta inter hereditatem Luijte dicte 

Hannen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Eghens ex alio et quinta in 

loco dicto in die Braken quas (dg: p) quinque pecias terre predictus 

Johannes Buekentop dederat ad censum Henrico filio quondam Mette dicte 

Arts scilicet pro predicto censu quatuor librarum dicte monete prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico filio quondam Arnoldi dicti Bollen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Luce et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 253r 10 do 15-11-1386. 

Reijnerus zv Johannes de Vinckenscoet gaf uit aan Henricus Perman (1) een 

stuk land gnd dat Bunsstrepeken, in Veghel, direct naast Henricus van den 

Hamme, (2) een stuk land gnd dat Hout Stukske, in Veghel, tussen wijlen 

Leonius de Langvelt enerzijds en Johannes Bathen soen anderzijds, (3) een 

stuk land gnd dat ?Snel Venneken, in Veghel, beiderzijs tussen Gheerlacus 

Cnode, (4) een stuk land aldaar, direct naast Fredericus Hoernken, (5) een 

stuk land in Veghel, beiderzijds tussen wijlen Leonius van Langvelt; de 

uitgifte geschiedde voor een cijns aan het kapittel van Oirschot gaande uit 

dat Bunsstrepeken, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge en ½ mud 

gerst, maat van Veghel, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, voor het 

eerst over een jaar (zo 02-02-1388). 

 

Reijnerus filius Johannis de Vinckenscoet peciam terre dictam dat 

Bunsstrepeken sitam in parocia de Vechel (dg: in loco inter) #contigue 

iuxta# hereditatem Henrici van den Hamme (dg: ex uno et inter) item 

peciam terre dictam dat Hout (dg: Stucke) Stucsken sitam in dicta 

parochia inter hereditatem quondam Leonii de Langvelt ex uno et inter 

Johannis Bathen soen ex alio item peciam terre dictam dat Sn[e?]l 

Venneken sitam in dicta parochia inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex 

(dg: u) utroque latere coadiacentem item peciam terre sitam ibidem 

#contigue# iuxta hereditatem Frederici Hoernken item (dg: pe b) peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem quondam Leonii de 

Langvelt ex utroque coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico Perman ab eodem hereditarie possidendas pro censu (dg: 

d) capitulo de Oerscot ex dicta pecia terre dat Bunsstrepeken de jure 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

et dimidii modii ordei mensure de Vechel (dg: exinde) danda [sibi ab] 

alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et supra 
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dictas hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 253r 11 do 15-11-1386. 

Petrus van den Gasthuus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus van den Gasthuus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253r 12 do 15-11-1386. 

Albertus zvw Johannes gnd Hermans soen: een huis, tuin en stuk land gnd dat 

Prieelke, in Meerwijk, tussen Rodolphus van Gravia enerzijds {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Albertus filius quondam (dg: H) Johannis dicti Hermans soen domum et 

ortum #et peciam terre dictam dat Prieelken# sitos in Meerwijc inter 

hereditatem Rodolphi de Gravia ex uno. #In latere adiacente#. 

 

BP 1177 f 253r 13 do 15-11-1386. 

Philippus Tuijn van Wetten snijder beloofde aan Margareta dvw Zegherus gnd 

Langhe Zegher van Os 50 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Philips! Tuijn de Wetten sartor promisit super habita et habenda (dg: 

Yde) Margarete filie quondam Zegheri dicti Langhe Zegher de Os L licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253r 14 do 15-11-1386. 

Willelmus gnd Josephs soen van Casteren verkocht aan Henricus zv Henricus 

gnd Nijpe een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een akker in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

tussen Ghevardus van den Kerchove enerzijds en Johannes van den Veken 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 zester 

rogge. 

 

Willelmus dictus Josephs soen de Casteren hereditarie vendidit (dg: He) 

Henrico filio Henrici dicti Nijpe hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam agro terre sito in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde inter hereditatem Ghevardi van den Kerchove ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Veken ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius (dg: mo) sextarii siliginis exinde solvendis et sufficientem 

facere. 

 

1177 mf8 D 01 f.253v. 

 Quinta post Martini: donderdag 15-11-1386. 

 

BP 1177 f 253v 01 do 15-11-1386. 

Albertus zvw Johannes gnd Hermans soen droeg over aan zijn broer Hermannus 

(1) een huis en tuin, in Meerwijk, tussen Gerardus van Scijnle enerzijds en 

een kamp, gnd dat Prieelke, anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan een 

kamp, dat aan voornoemde Albertus behoort, belast met 3 schreden dijk, ter 

plaatse gnd Diependijk, (2) voornoemd kamp, gnd dat Prieelke, tussen 

voornoemd huis en tuin enerzijds en Johannes Reijxken anderzijds, belast 

met 1/3 deel van een b-erfcijns van 4 groten gemeen paijment, (3) een stuk 

land, gnd dat Prieelke, in de dingbank van Meerwijk, voor de plaats gnd 

Pulsbroek, tussen Rodolphus van Gravia enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, dit stuk land belast met 12 groten gemeen paijment. 
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Albertus filius quondam Johannis (dg: H) dicti Hermans soen domum et 

ortum sitos in Merewijc inter hereditatem Gerardi de Scijnle ex uno et 

inter quendam campum dictum dat Prieelken ex alio tendentes retrorsum ad 

quendam campum ad dictum Albertum spectantem atque dictum campum dictum 

dat Prieelken situm inter dictos domum et ortum ex uno et inter 

hereditatem Johannis Reijxken ex alio item peciam terre dictam dat 

Prieelken [sitam] in jurisdictione de Meerwijc ante locum dictum 

Pulsbroec inter hereditatem Rodolphi de Gravia ex uno et inter communem 

stegam ex alio ut dicebat supportavit Hermanno suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere !duodecim grossis communis pagamenti 

ex dicta pecia terre sita ante locum dictum Pulsbroec (dg: ex) solvendis 

et tribus passibus aggeris sitis ad locum dictum (dg: Diepend) Diependijc 

ad dictos domum et ortum de jure spectantibus et (dg: h) tercia parte 

hereditarii census quatuor grossorum communis pagamenti ex predicto campo 

dat Prieelken vocato de ure solvendis. Testes Luce et Berwout datum 

quinta post Martini. 

 

BP 1177 f 253v 02 do 15-11-1386. 

Johannes zv Henricus Roets soen deed tbv voornoemde Hermannus afstand van 

voornoemde goederen. 

 

Johannes filius Henrici (dg: Roefs) #Roets# soen (dg: p) super premissis 

et jure (dg: renunc) ad opus dicti Hermanni renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 03 do 15-11-1386. 

Johannes en Truda, ?kvw Willelmus van Ghemert, verhuurden aan Arnoldus 

Hoernken 1/12 deel in de goederen van wijlen Johannes Zanders, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd ter Lake, voor een periode van 5 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387). 

 

Johannes et Truda ?liberos quondam Willelmi de Ghemert unam duodecimam 

partem ad se spectantem in bonis (dg: dictis) quondam Johannis Zanders 

sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto ter Lake et in 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis locaverunt Arnoldo Hoernken ab eodem ad spacium 

quinque annorum post festum penthecostes proxime futurum sine medio 

sequentium possidendam promittens warandiam et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 04 do 15-11-1386. 

Rodolphus Bubbe zvw Wijnricus van Gheffen en Johannes Winckelman beloofden 

aan Willelmus Balijart gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-

Martinus, 12¼ oude schild te betalen en de sloot gnd Hoetgrave, ter plaatse 

gnd Vrankmere, naast een kamp119 dat behoort aan Rijcoldus Borchgreve, te 

onderhouden. 

 

Rodolphus (dg: .) #Bub[b]e# filius quondam Wijnrici de Gheffen et 

Johannes Winckelman promiserunt super omnia indivisi se daturos et 

soluturos Willelmo Balijart ad spacium quatuor anorum datam presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor (dg: q) annorum XII 

aude scilde et quartam partem unius aude scilt seu valorem Martini et 

quod ipsi fossatum dictum (dg: G) Hoetgrave sita (dg: iuxta) in loco 

dicto Vrancmere iuxta campum spectantem ad Rijcoldum Borchgreve dictis 

quatuor annis cum zicht et zeijssen ante scouwe in bona disposicione 

observabunt. 

 

                         
119 Zie → BP 1177 f 253v 09 do 15-11-1386, verhuur van waarschijnlijk dit 

kamp. 
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BP 1177 f 253v 05 do 15-11-1386. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jans, Gerardus van Kessel, 

Johannes Buc de oudere en zijn zoon Johannes Buc de jongere beloofden aan 

hr Henricus Buc 107½ oude schild, van de keizer of van Frankrijk, een helft 

te betalen met Sint-Petrus-Stoel (vr 22-02-1387) en de andere helft met 

Maria-Hemelvaart aanstaande (do 15-08-1387). 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jans Gerardus de 

Kessel Johannes Buc senior et Johannes Buc junior eius filius promiserunt 

domino Henrico Buc centum et septem et dimidium aude scilde (dg: Fra) 

imperatorum vel Francie (dg: seu) mediatim Petri ad cathedram et mediatim 

in festo assumptionis Marie proxime futuris persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 253v 06 do 15-11-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 07 do 15-11-1386. 

Vervolgens beloofden voornoemde Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape 

Jans, Gerardus van Kessel, Johannes Buc de oudere en zijn zoon Johannes Buc 

de jongere aan voornoemde hr Henricus Buc dat geld in Luik te betalen, in 

de rekenkamer? van het kapittel van Luik. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum est (dg: constitutus) constituti 

igitur dicti 4or debitores promiserunt indivisi super omnia (dg: q) dicto 

domino Henrico Buc quod ipsi dictam pecuniam dictis terminis in civitate 

Leodiensi in domo et loco (dg: computationis) computario capituli 

Leodiensis (dg: p) dabunt et exsolvent. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 08 do 15-11-1386. 

(dg: Willelmus B). 

 

BP 1177 f 253v 09 do 15-11-1386. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Rodolfus Bubbe zvw Wijnricus en Johannes 

Winckelman een kamp, behorend aan Rijcoldus Borchgreve, ter plaatse gnd 

Vrankmere, te weten het kamp richting de waterlaat van de hertog, voor een 

periode van 4 jaar, ingaande heden, per jaar voor 12¼ oude schilden met 

Sint-Martinus te betalen. De huurders zullen de sloot gnd Hoetgrave120, aan 

het eind van voornoemd kamp, naast voornoemde waterlaat, onderhouden. 

 

Willelmus Balijart quendam campum spectantem ad Rijcoldum Borchgreve 

situm in loco dicto Vrancmere scilicet illum campum qui situs est (dg: 

contigue iuxta) #versus# aqueductum domini ducis locavit Rodolfo Bubbe 

filio quondam Wijnrici et Johanni Winckelman ab eisdem ad spacium quatuor 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor annorum pro XII aude scilde et quarta parte unius aude scilt seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum 

Martini promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi fossatum dictum 

Hoetgrave situm ad finem dicti campi (dg: e) iuxta dictum aqueductum 

dictis quatuor annis cum zicht et zeijssen in bona disposicione ante 

scouwe observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 10 do 15-11-1386. 

Hermannus zv Albertus zvw Johannes gnd Hermans soen verkocht aan Johannes 

zv Henricus gnd Roets 2½ hont land, in de dingbank van Meerwijk, ter 

                         
120 Zie ← BP 1177 f 253v 04 do 15-11-1386, belofte geld te betalen en de 

Hoetgrave bij waarschijnlijk dit kamp te onderhouden. 
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plaatse gnd den Aalst, tussen erfgoed van de kerk van Empel enerzijds en 

Theodericus die Witte anderzijds. 

 

Hermannus filius Alberti filii quondam Johannis dicti Hermans soen duo et 

dimidium hont terre sita in jurisdictione de Merewijc in loco dicto den 

Aelst inter hereditatem ecclesie de Empel ex uno et inter hereditatem 

Theoderici die Witte ex alio hereditarie vendidit Johanni filio Henrici 

dicti (dg: Roefs soen) #Roets# promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 11 do 15-11-1386. 

Albertus zvw Johannes gnd Hermans soen en zijn zoon Hermannus deden tbv 

Henricus gnd Roets afstand van een tuin, in Geffen, beiderzijds tussen 

Rodolphus Bubbe Wijnrics soen. 

 

Albertus filius quondam Johannis dicti Hermans soen et Hermannus eius 

filius super orto sito in parochia de Gheffen inter hereditatem Rodolphi 

Bubbe Wijnrics soen ex utroque (dg: lato) latere coadiacentem (dg: ut 

dicebat) ad opus (dg: Johanni sup) Henrici dicti Roets renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 12 do 15-11-1386. 

Albertus zvw Johannes gnd Hermans soen en zijn zoon Hermannus deden tbv 

Johannes zv Henricus Raets afstand van een stuk land in de dingbank van 

Meerwijk, ter plaatse gnd in den Poel, tussen wijlen Willelmus Vrancken 

enerzijds en Willelmus Stevens soen anderzijds. 

 

Dicti Albertus et Hermannus super pecia terre sita in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto in den Poel inter hereditatem quondam Willelmi 

Vrancken ex uno et inter hereditatem Willelmi Stevens soen ex alio ut 

dicebat ad opus (dg: dicti) Johannis filii (dg: quondam) Henrici Raets 

renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 13 do 15-11-1386. 

Theodericus van Venne snijder beloofde aan Truda van Puppel 42 gulden in 

mei over 2 jaar te betalen. 

 

Theodericus de Venne sartor promisit Trude de Puppel XLII gulden a mense 

maij proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 14 do 15-11-1386. 

Johannes van den Ors zv Jacobus zvw Jacobus Kathelinen soen verkocht aan 

Elizabeth ev Johannes gnd Andries soen van Lennenshoevel, tbv voornoemde 

Johannes Andries soen, 1/3 deel in een erfgoed gnd een alver gelookt, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, ter plaatse gnd in Swelaar, tussen 

Johannes Proefts enerzijds en Wouterus van Rode, Ghibo van den Bossche en 

kv Petrus Coenen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Johannes van den Ors filius Jacobi filii quondam Jacobi Kathelinen soen 

terciam partem cum suis attinentiis in hereditate dicta een #alver# 

geloect sita in parochia de Bucstel in loco dicto Lennenshoevel in loco 

dicto in Swelaer inter hereditatem Johannis Proefts ex uno et inter 

hereditatem Wouteri de Rode Ghibonis van den Bossche et liberorum Petri 

Coenen ex alio hereditarie vendidit Elizabeth uxori Johannis dicti 

Andries soen de Lennenshoevel ad opus eiusdem Johannis Andries soen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 15 do 15-11-1386. 

Goeswinus zvw Johannes gnd Goeswijns soen beloofde aan Gerardus van 
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Duusborch 63½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

een helft te betalen met Pinksteren (zo 26-05-1387) en de andere helft met 

Sint-Lambertus aanstaande (di 17-09-1387). 

 

Goeswinus filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen promisit Gerardo 

de Duusborch LXIII et dimidium licht scilde scilicet XII Hollant placken 

pro quolibet scilt computato (dg: ad penthe) mediatim penthecostes et 

mediatim Lamberti proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 253v 16 do 15-11-1386. 

Johannes Priker beloofde aan hr Petrus Lebben 30 gulden met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Johannes Priker promisit domino Petro Lebben XXX gulden ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 


