
Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

NL-HtSA Archiefnummer 0014 

Schepenbank  

’s-Hertogenbosch 1366-1811 
 

 

 

 

 

 

 

Inventarisnummer 1177 

 

Jaar 1386 

 

 

Transcripties 

Regesten 

 

 

 

 

S.J.M.M. Ketelaars 

Rosmalen 

2022 

 

 
  



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

2 

 

 

1177 mf8 D 12 f.300. 

 Quarta post cantate: woensdag 23-05-1386. 

 Quinta post cantate: donderdag 24-05-1386. 

 

BP 1177 f 300r 01 wo 23-05-1386. 

Aleijdis gnd Leija wv Gerardus Mostarts, haar zoon Godefridus en de broers 

Johannes en Henricus, kvw Lambertus van den Perre, maakten een erfdeling 

van goederen en erfgoederen, die waren van wijlen voornoemde Gerardus 

Mostarts en zijn vrouw Jutta, deels in Erp en deels in Veghel gelegen. 

Voornoemde Aleijdis en haar zoon Godefridus kregen (1) de helft van een 

kamp, in Erp, ter plaatse gnd Swenslake, tussen de gemeint van Erp 

enerzijds en erfgoed dat was van hr Rijcoldus Koc ridder, nu behorend aan 

voornoemde broers Johannes en Henricus, anderzijds, te weten de helft naast 

de gemeint, met gebouwen, (2) een stuk land in Veghel, tussen Henricus 

Glorien soen enerzijds en een zekere die Guijnser van Boekel anderzijds, 

(3) een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd Zitert, tussen Johannes zvw 

Lucas van Erpe enerzijds en Arnoldus van den Velde anderzijds, (4) een stuk 

land, in Veghel, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus, (5) een stuk land, 

in Veghel, tussen voornoemde Arnoldus van den Velde enerzijds en Ywanus gnd 

Lemkens soen anderzijds, (6) een stuk land in Veghel, tussen Rutgherus van 

der Donc enerzijds en voornoemde broers Johannes en Henricus, kvw Lambertus 

van den Perre anderzijds, (7) de helft van alle beemden, bij voornoemde 

goederen behorend. Lasten van de kant van voornoemde broers Johannes en 

Henricus, kvw Lambertus van den Perre, van de kant van wijlen Jutta ev 

voornoemde Gerardus Mostarts, van de kant van Henricus Zoemer en van andere 

erfg vw voornoemde Jutta, en wegens het testament van voornoemde Jutta 

worden afgehandeld. Voornoemde Aleijdis en Godefridus zullen de helft van 

alle cijnzen betalen, die wijlen voornoemde Gerardus Mostarts en zijn vrouw 

Jutta uit het geheel der goederen betaalden; voornoemde Johannes en 

Henricus zullen de andere helft betalen. 

 

Aleijdis dicta (dg: Lija) Leija relicta quondam Gerardi Mostarts cum 

tutore et (dg: Joh) Godefridus eius filius et (dg: H) Johannes et 

Henricus fratres liberi quondam Lamberti van den Perre palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

et hereditatibus que fuerant dicti quondam Gerardi Mostarts et Jutte sue 

uxoris sitis (dg: in pa) partim in parochia de Erpe et partim in parochia 

de Vechel ut dicebant mediante qua divisione (dg: medietatem) medietas 

cuiusdam campi siti in parochia de Erpe ad locum dictum Swenslake inter 

communitatem #de# Erpe ex uno et inter hereditatem que fuerat dudum 

domini Rijcoldi Koc militis nunc ad dictos Johannem et Henricum fratres 

spectantem ex alio scilicet illa medietas dicti campi que sita est 

contigue iuxta dictam communitatem simul (dg: et cum domo supra dictam) 

cum edificiis supra eandem medietatem consistentibus item pecia terre 

sita in parochia de Vechel inter hereditatem Henrici Glorien soen ex uno 

et inter hereditatem cuiusdam dicti die Guijnser (dg: ex et de) #van# 

Boekel ex alio item pecia terre sita in parochia de Vechel #in loco 

Zitert# inter hereditatem Johannis filii quondam Luce de Erpe ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van den Velde ex alio item pecia terre sita in 

parochia de Vechel inter hereditatem dicti Arnoldi de (dg: Vechel) 

#.......# ex utroque latere coadiacentem item pecia terre sita in 

parochia de Vechel inter hereditatem dicti Arnoldi van den Velde ex uno 

et inter hereditatem Ywani dicti Lemkens soen ex alio item pecia terre 

sita in parochia de Vechel inter hereditatem Rutgheri van der Donc ex uno 

et inter hereditatem (dg: liberorum) #primodictorum# Johannis et Henrici 

fratrum liberorum quondam Lamberti van den Perre ex alio atque medietas 

omnium pratorum ad dicta bona (dg: et he) spectantium quocumque locorum 

(dg: consistentium) sitorum ut dicebant dictis Aleijdi et Godefrido eius 

filio cesserunt in partem ut primodicti Johannes et Henricus fratres 
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liberi dicti quondam Lamberti van den Perre recognoverunt super quibus 

etc promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

eorum et (dg: ex parte Theoderici quondam Zoemer et ex parte) quondam 

Jutte uxoris olim dicti Gerardi Mostarts et Henrici Zoemer et 

quorumcumque aliorum heredum dicte quondam Jutte et ex parte et occacione 

testamenti eiusdem quondam Jutte supra dictas hereditates dictis Aleijdi 

et Godefrido in partem cessis (dg: .. ...) existentes seu eventuras 

deponere #tali condicione# et quod ipsi Aleijdis et Godefridus unam 

medietatem omnium censuum quos dicti quondam Gerardus Mostarts (dg: et 

Godefridus ..) et Jutta quondam eius uxor dum ambo vivebant in humanis ex 

dictis integris bonis et hereditatibus solvere tenebantur singulis annis 

et perpetue t[aliter solvent] sic quod dictis Johanni et Henrico 

fratribus dampna exinde non eveniant et simili modo dicti Johannes et 

Henricus fratres reliquam medietatem eorundem censuum (dg: si) annuatim 

taliter exsolvent sic quod dictis Aleijdiet Godefrido eius filio dampna 

exinde non eveniant ut promiserunt super omnia. Testes Scilder et 

Goeswinus datum quarta post cantate. 

 

BP 1177 f 300r 02 wo 23-05-1386. 

Et mediante qua divisione. 

 

BP 1177 f 300r 03 wo 23-05-1386. 

Voornoemde broers Johannes en Henricus, kv Lambertus van den Perre, kregen 

(1) de helft van een kamp, in Erp, ter plaatse gnd Swenslake, tussen de 

gemeint van Erp enerzijds en erfgoed dat was van hr Rijcoldus Koc ridder, 

nu behorend aan voornoemde broers Johannes en Henricus, kvw Lambertus van 

den Perre, anderzijds, te weten de helft naast voorheen hr Rijcoldus Koc, 

met gebouwen, (2) een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd Swenslake, 

tussen Eligius gnd Loij van der Spanct enerzijds en Johannes zvw Lucas van 

Erpe anderzijds, (3) een stuk land in Veghel, tussen Arnoldus van den Velde 

enerzijds en Lucas zvw Lucas van Erpe anderzijds, (4) een stuk land in 

Veghel, tussen voornoemde Aleijdis en haar zoon Godefridus enerzijds en de 

gemeint van Veghel anderzijds, (5) een stuk land in Veghel, tussen 

voornoemde Arnoldus van den Velde enerzijds en Egidius gnd Doncker 

anderzijds, (6) een stuk land in Veghel, beiderzijds tussen voornoemde 

Arnoldus van den Velde, (7) de helft van alle beemden, tot voornoemde 

goederen behorend. 

 

Et mediante qua divisione medietas cuiusdam campi siti in parochia de 

Erpe ad locum dictum Swenslake inter communitatem de Erpe ex uno et inter 

hereditatem que fuerat dudum domini Rijcoldi Koc militis nunc ad dictos 

Johannem et Henricum fratres liberos dicti (dg: ..) quondam Lamberti van 

den Perre spectantem ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem que fuerat dudum dicti domini Rijcoldi Koc simul 

cum edificiis in eadem medietate consistentibus item pecia terre sita in 

(dg: di lo) parochia de Vechel in loco dicto Swenslake inter hereditatem 

Eligii dicti Loij van der Spanct ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Luce de Erpe ex alio item pecia terre sita in parochia de 

Vechel inter hereditatem Arnoldi van den Velde ex [uno] et inter 

hereditatem Luce filii quondam Luce de Erpe item pecia terre sita in 

parochia de Vechel inter hereditatem dictorum Aleijdis et Godefridi eius 

filii ex uno et inter communitatem de Ve[chel] ex alio item pecia terre 

sita in parochia de Vechel inter hereditatem dicti Arnoldi van den Velde 

ex uno et inter hereditatem Egidii dicti Doncker ex alio item pecia terre 

sita #in parochia de Vechel# inter hereditatem [dicti] Arnoldi van den 

Velde ex utroque latere coadiacentem [atque] medietas omnium pratorum ad 

dicta bona spectantium quocumque locorum sitorum ut dicebant predictis 

Johanni et Henrico fratribus liberis dicti Lamberti van den Perre 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt et super quibus etc 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et ex parte dicti quondam Gerardi Mostar[ts] et quorumcumque 
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(dg: heredum) aliorum heredum dicti Gerardi Mostarts et occacione 

testamenti dicti quondam Gerardi Mostarts deponere addita condicione 

supradicta de censibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300r 04 wo 23-05-1386. 

Voornoemde Aleijdis en haar zoon Godefridus gaven voornoemde erfgoederen 

uit aan Ancelmus zvw Andreas van Eirde; de uitgifte geschiedde voor de 

helft van de cijnzen die Gerardus Mostarts en zijn vrouw Jutta uit geheel 

hun goederen, in Erp en in Veghel, betaalden, en thans voor een n-erfpacht 

van 6 mud rogge, maat van Veghel met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dicti Aleijdis cum tutore (dg: et Aleijdi) et Godefridus eius filius 

dictas hereditates eis in partem cessas dederunt ad hereditariam 

paccionem Ancelmo filio quondam Andree de Eirde ab eodem hereditarie 

possidendas pro medietate (dg: ..) censuum quos Gerardus Mostarts et 

Jutta eius uxor ex dictis hereditatibus et aliis eorum (dg: 

hereditatibus) integris hereditatibus sitis in parochia de Erpe et in 

parochia de Vechel sitis dum ambo vivebant solvere tenebantur danda etc 

atque pro hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Vechel 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aiam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300r 05 wo 23-05-1386. 

Bodo zvw Godefridus Donnecop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bodo [filius] quondam Godefridi Donnecop prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 300r 06 wo 23-05-1386. 

Voornoemde Ancelmus, zijn zoon Johannes en Johannes en Henricus, kvw 

Lambertus van den Perre, beloofden aan voornoemde Aleijdis 48 gulden pieter 

of de waarde te betalen, een helft1 met Lichtmis (za 02-02-1387) en de 

andere helft met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1387), en 3 mud gerst, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te leveren. 

 

Dictus Ancelmus #Johannes (dg: et He) eius filius et Johannes et Henricus 

liberi quondam Lamberti van den Perre# promisit dicte Aleijdi quadraginta 

octo gulden peter seu valorem (dg: et tres modios ordei mensure de Vechel 

ad p) mediatim purificationis et mediatim nativitatis ?Johannis proxime 

futurum ultra annum persolvendos et tres modios ordei mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300r 07 wo 23-05-1386. 

Voornoemde Ancelmus en zijn zoon Johannes beloofden voornoemde broers 

Johannes en Henricus schadeloos te houden. 

 

Dictus Ancelmus [et Jo]hannes eius filius promiserunt dictos Johannem et 

Henricum fratres indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300r 08 ±do 24-05-1386. 

Elizabeth gnd van den Broule alias gnd Lizemoij, haar natuurlijke zoon 

Henricus van de Poort, verwekt door wijlen Henricus van de Poort zv 

Aleijdis van de Poort, Ludovicus van Casteren en zijn vrouw Jutta, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Henricus van de Poort, en Libertus gnd 

Librecht zv voornoemde Jutta droegen over aan hr Henricus Buc priester 10 

pond geld b-erfcijns, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land, in 

Nuland, beiderzijds tussen Johannes van Beke, welk stuk land zich uitstrekt 

                         
1 Zie → BP 1177 f 339r 02 do 07-02-1387, verklaring dat de helft van de 

schuld is betaald. 
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vanaf de plaats gnd van den Loef tot aan de plaats gnd den Wolfsdijk, en 

welk stuk land gewoonlijk Twee Halve Hont wordt genoemd, welk stuk land 

wijlen voornoemde Henricus van de Poort voor voornoemde 10 pond voornoemd 

geld uitgegeven had aan Henricus gnd van Eisghe, en welke 10 pond nu aan 

hen behoren. 

 

Elizabeth dicta van den Broule alias dicta Lizemoij cum tutore Henricus 

de Porta eius filius naturalis (dg: Ludovicus) ab eadem Elizabeth et 

Henrico quondam de Porta filio Aleijdis de [Por]ta pariter genitus 

Ludovicus de Casteren maritus legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris 

filie dictorum Elizabeth et quondam Henrici de Porta et dicta (dg: ....) 

Jutta cum eodem [tamquam] cum suo tutore (dg: predicto) et Libertus 

dictus Librecht filius eius! Jutte (dg: hereditarium censum) decem libras 

monete hereditarii census solvendas hereditarie puri[ficationis] de 

quadam pecia terre sita in Nuwelant inter hereditates Johannis de Beke ab 

utroque latere sitas et que pecia terre (dg: se) predicta se extendit de 

loco dicto van den Loef usque ad locum dictum [den] Wolfsdijc et que 

pecia (dg: pecia) terre Twee Halve Hont vulgaliter est nuncupata quam 

peciam terre dictus quondam Henricus de [Porta] filius Aleijdis de 

Po[rta] dederat ad censum Henrico dicto de Eisghe scilicet pro dictis 

decem libris dicte monete hereditarii census prout in litteris (dg: here) 

et quas decem [libras] hereditarii census nunc ad [se] spectare dicebant 

supportaverunt domino Henrico Buc presbitro cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Trude et Emont datum qu[in?]ta post cantate. 

 

BP 1177 f 300r 09 ±do 24-05-1386. 

Goeswinus zvw Jacobus van Huevelsborgh van Erpe droeg over aan Jacobus zvw 

Johannes gnd Jacobs soen ....... (1) zijn huis en tuin, in Erp, ter plaatse 

gnd op die Luijtshout, (2) een stuk land in Erp, tussen kvw Otto enerzijds 

en Engbertus ...nken anderzijds, aan hem verkocht door Goessuinus gnd Cort 

Goesken. De brief overhandigen aan Johannes Bouman bontwerker. 

 

Goeswinus filius quondam Jacobi de Huevelsborgh de Erpe domum suam et 

ortum sitos in parochia de Erpe ad locum dictum op die Luijtshout cum 

universis et singulis suis attinentiis [quocumque] locorum consistentibus 

atque peciam terre sitam in dicta parochia de Erpe inter hereditatem 

liberorum quondam Ottonis ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) 

Engberti (dg: ...mke.) ...nken ex alio venditos sibi a Gossuino dicto 

Cort Goesken prout in litteris hereditarie (dg: s vendidit) #supportavit# 

Jacobo filio quondam (dg: Jacob) Johannis dicti Jacobs soen ....... cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Emont datum supra. Tradetur littera Johanni 

Bouman pellifici. 

 

1177 mf8 D 13 f.300v. 

 Quinta post cantate: donderdag 24-05-1386. 

 

BP 1177 f 300v 01 do 24-05-1386. 

Elizabeth gnd van Zonne verhuurde aan Henricus van Uden Dircs soen, 

Leonardus zv Henricus gnd Jonghe Heijnen, Willelmus van Bakel en Johannes 

zv Ghisbertus gnd sGroten soen 7 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die 

Kort Beemden, naast wijlen Ghibo gnd Herinc, voor een periode van 4 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1385), per jaar voor 21 oude 

schilden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Elizabeth dicta de Zonne (dg: qu) septem iugera terre sita in parochia de 

Empel in loco dicto die Cort Beemde iuxta hereditatem #quondam# Ghibonis 

dicti Herinc locavit Henrico de Uden (dg: filio The) Dircs soen Leonardo 

filio (dg: quo) Henrici dicti Jonghe Heijnen Willelmo de Bakel Johanni 

filio Ghisberti dicti (dg: Gro) sGroten soen ab eisdem ad spacium quatuor 
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annorum (dg: d p) festum Martini proxime preteritum deinceps sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet dictorum quatuor annorum pro XXI aude 

scilde seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum quator 

annorum Martini et primo termino Martini proxime futuro promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi super omnia. Testes Scilder et Emont datum quinta 

post cantate. 

 

BP 1177 f 300v 02 do 24-05-1386. 

Voornoemde Elizabeth verhuurde aan Leonardus zv Henricus gnd Jonghe Heijn 2 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in die Kort Beemden, tussen wijlen 

Theodericus Nobels enerzijds en wijlen Lambertus Raets anderzijds, voor een 

periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1385), per 

jaar voor 6 oude schilden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Dicta Elizabeth duo iugera terre sita in jurisdictione de Empel in loco 

dicto in die Cort Beemden inter hereditatem (dg: Th) quondam Theoderici 

(dg: Nobel) Nobels ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti Raets ex 

alio locavit Leonardo filio Henrici dicti Jonghe Heijn (dg: -e) ab eodem 

ad spacium quatuor annorum post festum Martini proxime preteritum 

deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum quatuor 

annorum pro sex aude scilde seu valorem dandis sibi ab alio (dg: Martini) 

anno quolibet dictorum IIII annorum Martini et primo termino Martini 

proxime futuro promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300v 03 do 24-05-1386. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever gaf uit aan Godefridus van Ghestel 

zvw Johannes van Leende een hofstad in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

tussen wijlen Johannes gnd Geronc enerzijds en kvw Ghibo Kesselman 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan een broekland aldaar; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Slechts op te 

geven met 2 zester rogge. 

 

Nijcholaus de Heze (dg: s) textor laneorum domistadium quoddam situm in 

parochia de (dg: Heze) Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem 

(dg: Ge) #quondam# Johannis dicti Geronc ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam liberorum (dg: K) #quondam# Ghibonis Kesselman ex alio 

tendens cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad paludem 

ibidem ut dicebat dedit ad hereditariam (dg: censum) paccionem (dg: Jo) 

Godefrido de (dg: Ke) Ghestel filio quondam Johannis de (dg: L) Leende ab 

eodem hereditarie possidendum pro (dg: un) hereditaria paccione unius 

sextarii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis ex dicto domistadio promittens warandiam etaliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit q... cum 

duobus sextariis siliginis. Testes Scilder et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 300v 04 do 24-05-1386. 

Beertkinus zv Beertkinus gnd van den Wijen Venne beloofde aan Elizabeth dvw 

Henricus gnd Hoesdens soen, tbv haar en haar kinderen, zowel natuurlijke 

als wettige, door eerstgenoemde Beerkinus verwekt of nog te verwekken, een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. Voornoemde Elizabeth zal de pacht 

beuren; de kinderen pas na haar overlijden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Beertkinus. 

 

Beertkinus filius Beertkini dicti van den Wijen Venne promisit super 

habita et habenda #!si# Elizabeth filie quondam Henrici dicti Hoesdens 

soen ad opus sui et ad opus (dg: . puerorum naturalis) puerorum #tam 

naturalium quam legitimorum# ab eisdem Elizabeth et (dg: primodicto) 
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primodicto !Beerkino pariter genitorum et generandorum hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Rode sancte Ode hereditarie 

(dg: p) nativitatis Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis tali condicione (dg: si) quod dicta 

Elizabeth dictam paccionem ad suam vitam possidebit post eius decessum ad 

dictos pueros hereditarie devolvendam et si aliquis dictorum puerorum 

sine prole legitima extunc dicta paccio ad alios eorum superstites 

remanentes devolvetur. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Beertkino. 

 

BP 1177 f 300v 05 do 24-05-1386. 

Voornoemde Elizabeth beloofde hetzelfde aan voornoemde Beertkinus, tbv hem 

en voornoemde kinderen. De brief overhandigen aan voornoemde Beertkinus. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore promisit super habita et habenda dicto 

Beertkino ad opus sui et ad opus dictorum puerorum (dg: ...) tantum eodem 

modo. Testes datum supra. Traditur litera dicto Beertkino. 

 

BP 1177 f 300v 06 do 24-05-1386. 

Johannes gnd Lucien soen alias gnd Cleijnijart verkocht aan Cristianus van 

den Hoevel, tbv hem, zijn kinderen Theodericus en Henricus, en Yda dvw 

Johannes gnd Minderbrueder, een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd die Hostat, in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Henricus Lijnen soen enerzijds 

en Johannes Lensscart anderzijds. 

 

Johannes dictus Lucien soen alias dictus (dg: Cloen) Cleijnijart 

hereditarie vendidit Cristiano van den Hoevel ad opus sui et ad opus 

Theoderici et (dg: Jac) #Henrici# suorum liberorum et ad opus Yde filie 

quondam Johannis dicti Minderbrueder hereditarium censum unius aude (dg: 

scilde) scilt seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

pecia terre dicta die Hostat (dg: in par) sita #in# parochia de Oerscot 

in pastoria de Straten inter hereditatem (dg: Jo) Henrici Lijnen soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Lensscart ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere tali condicione quod dictus Cristianus (dg: dictam) dictum censum 

ad suam vitam possidebit post eius decessum ad dictos eius liberos et 

Ydam hereditarie et integraliter devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300v 07 do 24-05-1386. 

(dg: Willelmus). 

 

BP 1177 f 300v 08 do 24-05-1386. 

Willelmus gnd die Decker zvw Gerardus van der Hagen verkocht aan Godefridus 

zv Johannes van Peelt een erfgoed met gebouwen in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de plaats gnd die Zile naar het huis van Postel, tussen 

erfgoed van Walterus gnd Wal met een weg van 4 voet breed ertussen 

enerzijds en erfgoed van Coelkinus gnd Bresser anderzijds, welk erfgoed 44¼ 

voet 1 duim lang is, richting voornoemd erfgoed van Walterus, af te meten 

vanaf voornoemde straat achterwaarts, aan hem verkocht2 door Henricus gnd 

van Eijke zvw Johannes van der Bruggen van Ophoeve. 

 

Willelmus dictus die Decker filius quondam Gerardi van der Hagen quandam 

hereditatem sitam in Busco in vico tendente a loco dicto die Zile versus 

(dg: do) domum de Postula inter hereditatem Walteri dicti Wal quadam via 

quatuor pedatas in latitudine (dg: continen) interiacente ex uno et inter 

hereditatem Coelkini dicti Bres[ser] ex alio et que hereditas continet in 

longitudine quadraginta quatuor pedatas et quartam partem unius pedate et 

pollicem in latere versus hereditatem predictam dicti Walteri (dg: 

                         
2 Zie ← BP 1177 f 181v 12 ma 06-03-1385, verkoop van het erfgoed. 
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Walteri) mensurando a dicto vico retrorsum (dg: vendita) simul cum 

edificiis in dicta (dg: ..) hereditate consistentibus venditam sibi a 

Henrico dicto de Eijke filio quondam Johannis van der Bruggen de Ophoeve 

prout in litteris hereditarie vendidit Godefrido filio (dg: .. ..) 

Johannis de Peelt supportavit cum litteris #et aliis# et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 300v 09 do 24-05-1386. 

Johannes van der Hagen, Johannes Keijser zvw Willelmus Keijser, Zerisius 

Stevens soen en Willelmus van Loen beloofden aan Gerardus Wilde 65 mud 

rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Lichtmis (za 02-02-1387) en 

de andere helft met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387). 

 

Johannes van der Hagen Johannes Keijser filius quondam Willelmi Keijser 

Zerisius (dg: filius) Stevens soen et Willelmus de Loen promiserunt 

Gerardo Wilde sexaginta quinque modios siliginis mensure de Busco 

mediatim purificationis et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300v 10 do 24-05-1386. 

Leonius van de Kelder gaf uit aan Johannes van Gravia zvw Egidius gnd 

Gravia een erfgoed gnd dat Bergske, met zijn sloot, de oude boomgaard en 

een aangelegen kamp, in Erp, tussen Johannes Zerijs van Erpe enerzijds en 

Johannes Jordens soen van Rietvoert anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemeint van Erp; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3½ mud 

rogge, maat van Erp, en voor een n-erfcijns van 6 oude groten, met Lichtmis 

in Erp te leveren. 

 

Leonius de Penu (dg: pe more) hereditatem dictam dat Berchsken cum (dg: 

suis fossatis) #suo fossato# et antiquum pomerium cum suis attinentiis et 

quendam campum eis adiacentem sitas in parochia de Erpe (dg: inter here 

communitatem de Erpe ex uno et inter hereditatem Johannis Zerijs ex) 

inter Johannis Zerijs de Erpe ex uno et inter hereditatem Johannis 

Jordens soen de Rietvoert ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem 

de Erpe ut dicebat hereditarie (dg: su supportavit Johanni de Gemert 

promittens #super# warandiam et obligationem deponere wa super habita et 

habenda warandiam et ob) dedit ad hereditariam paccionem Johanni de 

Gravia filio quondam Egidii de Gravia ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria #paccione# trium et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Erpe (dg: da) et pro hereditario censu sex grossorum (dg: gro) antiquorum 

dandis sibi ab alio hereditarie purificatinis et in Erpe tradnedis ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300v 11 do 24-05-1386. 

Aleijdis wv Lambertus gnd Hadewigen soen en haar dochters Hadewigis en 

Batha verkochten aan broeder Rodolphus Roesmont een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd 

Grietenvoert, in Son, tussen erfgoed behorend aan het klooster van Porta 

Celi enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 2 penning cijns. 

Elizabeth en Godefridus, kv voornoemde Aleijdis, zullen de lijfpacht 

bevestigen. 

 

Aleijdis relicta quondam Lamberti dicti Hadewigen soen Hadewigis et Batha 

eius (dg: liberi) filie cum tutore legitime vendiderunt fratri Rodolpho 

Roesmont vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti fratris Rodolphi et non ultra 

purificationis ex pecia terre dicta Grietenvoert sita in parochia de 

Zonne inter hereditatem spectantem ad conventum de Porta Celi ex uno et 

inter communitatemn ex alio ut dicebant promittentes [super] habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis 
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census exinde solvendis et (dg: suf) sufficientem facere et quod ipse 

Elizabeth et Godefridum liberos dicte Aleijdis simili modo ....... 

....... emptori dictam pensionem vitalem faciet firmare et warandire de 

eadem promissione et cum mortuus fuerit. Testes Trude et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 300v 12 do 24-05-1386. 

De broers Egidius en Lambertus, kv Henricus Moelner van Herlaer, de broers 

Egidius en Johannes, kvw Willelmus Gielijs soen, en Johannes zvw Johannes 

gnd Gielijs soen beloofden aan Ghibo Keijot zvw Henricus Keijot alle 

cijnzen en pachten te zullen leveren, die gaan uit erfgoederen, die aan 

voornoemde Ghibo zvw Godefridus Keijot en zijn vrouw Hadewigis gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Hadewigis (en aan hen 

geschonken waren), voorzover wijlen voornoemde Egidius Hoevelman die 

cijnzen en pachten leverde. 

 

Egidius (dg: Joh) Lambertus fratres liberi (dg: quo) Henrici Moelner de 

Herlaer Egidius et Johannes fratres liberi quondam Willelmi Giel[ij]s 

soen et Johannes filius quo[ndam] Johannis dicti Gielijs soen promiserunt 

super omnia Ghiboni Keijot filio quondam Henrici Keijot quod ipsi omnes 

census #et pacciones# solvendos hereditarie et a[nnuatim] ex 

hereditatibus quas G[hibo] filius quondam Godefridi Keijot cum Hadewige 

sua uxore (dg: no) filia quondam (dg: G) Egidii Hoevelman nomine dotis 

sumpserat ex hereditatibus que dicto Ghiboni fi[lio] quondam Godefridi 

Keijot et dicte Hadewigi eius uxori de morte quondam parentum dicte 

Hadewigis successione fuerant advolute (dg: scilicet q illos census quos 

dictus) prout et in quantum dictus quondam Egidius Hoevelman huiusmodi 

census #et pacciones# solvere consuevit et tenebatur ex dictis 

hereditatibus ut dicebant [perpetue taliter] exsolvent quod dicto Ghiboni 

Keijot filio quondam Henrici Keijot dampna exinde non eveniant quovis 

modo in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 300v 13 do 24-05-1386. 

Willelmus gnd Scije van Best beloofde aan Henricus Maechelini 40 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen 

met Maria-Geboorte (za 08-09-1386) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386). 

 

Willelmus dictus Scije de Best promisit Henrico Maechelini XL licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato 

[mediatim] ad nativitatis Marie et mediatim nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) testes Trude et Scilder 

datum supra. 

 

1177 mf8 D 14 f.301. 

 Quinta post cantate: donderdag 24-05-1386. 

 

BP 1177 f 301r 01 do 24-05-1386. 

Destijds hadden Henricus gnd Prime zv Johannes gnd Balc ev Metta en 

Theodericus gnd Hermans soen ev Aleijdis, dvw Nijcholaus van Boekel, tbv 

Gerardus en Weijndelmoedis, kvw voornoemde Nijcholaus, afstand gedaan van 

alle goederen van voornoemde wijlen Nijcholaus en wijlen zijn vrouw 

Margareta. Thans droeg voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus van Boekel over 

aan Johannes Nollekens verwer zijn recht in alle erfgoederen die voornoemde 

Johannes Nollekens eertijds verworven had van voornoemde Gerardus, in Oss. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus dictus Prime filius Johannis dicti 

Balc maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris et Theodericus dictus 

Hermans soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum 

quondam Nijcholai de Boekel super omnibus et singulis bonis tam mobilibus 

quam immobilibus hereditariis et paratis que fuerant dicti quondam 
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Nijcholai et Margarete quondam uxoris eiusdem Nijcholai ubicumque locorum 

tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis 

et super (dg: ..) toto jure dictis Henrico et Theoderico atque Mette et 

Aleijdi eorum uxoribus predictis in huiusmodi bonis competente ad opus 

Gerardi et Weijndelmoedis liberorum eiusdem quondam Nijcholai 

renunciassent prout in litteris quas vidimus [constitutus igitur] coram 

scabinis infrascriptis dictus Gerardus filius dicti quondam Nijcholai de 

Boekel totam partem et omne jus sibi vigore huiusmodi renunciacionis et 

(dg: .......) dictarum litterarum competentes in omnibus hereditatibus 

quas Johannes Nollekens tinctor erga dictum Gerardum dudum acquisiverat 

sitis in parochia de Os ut dicebat supportavit dicto Johanni Nollekens 

cum litteris et jure occacione etc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere etc. Testes Trude et Scilder datum 

quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 301r 02 do 24-05-1386. 

Vervolgens droeg voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus van Boekel over aan 

Theodericus zv Johannes van Herlaer timmerman het deel, aan hem krachtens 

voornoemd afstand doen behorend, in een huis en erf van voornoemde wijlen 

Nijcholaus, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Petrus Brocke enerzijds en erfgoed van eertijds hr Henricus van 

Best anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Gerardus totam partem et omne jus sibi (dg: 

comp) vigore huiusmodi renunciacionis et vigore dictarum [litterarum] 

competentes in domo et area #dicti quondam Nijcholai# sita in Busco ad 

finem vici Hijntamensis inter hereditatem (dg: Theoderici) Petri Brocke 

et inter hereditatem (dg: domini) dudum domini Henrici de Best ex alio 

(dg: ad opus) #supportavit# Theoderico filio Johannis de Herlaer 

carpentatoris cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 301r 03 do 24-05-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met "Henricus gnd Priem zv 

Johannes gnd Balc" en Johannes Nollekens verwer, zijn zoon Reijnerus en 

zijn schoonzoon Arnoldus van Vladeracken beloofden, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen aan Theodericus zv Johannes van Herlaer timmerman. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus #dictus# Priem filius 

Johannis dicti Balc etc et Johannes Nollekens tinctor Reijnerus eius 

filius et Arnoldus de Vladeracken eius gener promiserunt tradere 

Theoderico filio Johannis de Herlaer carpentatoris ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 301r 04 do 24-05-1386. 

Johannes Nollekens verwer beloofde aan Johannes van Boert alias gnd 

Goetgesel 9½ oude schild of de waarde en 4½ Hollandse plakken na maning te 

betalen. 

 

Johannes Nollekens tinctor promisit Johanni de Boert alias dicto (dg: -s) 

Goetgesel (dg: X) novem et dimidium aude scilde seu valorem et (dg: 

quinque et di) quatuor et dimidium Hollant placken ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 301r 05 do 24-05-1386. 

Arnoldus Claes soen molenaar beloofde aan voornoemde Johannes van Boert 

alias gnd Goetgesel3 9½ oude schild of de waarde en 4½ Hollandse plak na 

                         
3 Zie → VB 1799 f 063r 08, ma 22-01-1392; VB 1799 f 064r 06, ma 05-02-1392; 

VB 1799 f 065v 04, ma 19-02-1392: Jan van Boert die men anders heijt 
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maning te betalen. 

 

Arnoldus Claes soen (dg: mil) multor promisit dicto Johanni de Boert 

novem et dimidium aude scilde seu valorem !seu quatuor et dimidium 

Hollant placken ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 301r 06 do 24-05-1386. 

Johannes Witken van Berlikem beloofde aan Henricus Aben soen 100 gulden met 

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

 

Johannes Witken de Berlikem promisit Henrico Aben soen centum florenos 

dictos gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Trude et 

Scilder datum quinta post ca[ntate]. 

 

BP 1177 f 301r 07 do 24-05-1386. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Johannes Nollekens 9½ oude schild of de 

waarde en 4½ Hollandse plak met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te 

betalen. 

 

Gerardus de Boekel promisit Johanni Nollekens novem et dimidium aude 

scilde seu valorem et quatuor et dimidium Hollant placken ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 301r 08 do 24-05-1386. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Arnoldus Claes soen molenaar 9½ oude 

schild of de waarde en 4½ Hollandse plak met Pasen aanstaande (zo 07-04-

1387) te betalen. 

 

Gerardus de Boekel promisit (dg: .) Arnoldo Claes soen multori novem et 

dimidium aude scilde seu valorem et quatuor et dimidium Hollant placken 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 301r 09 do 24-05-1386. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven 

ridder (1) 2 morgen land in Kessel, ter plaatse gnd in die Renkingen, 

tussen Willelmus van Hees enerzijds en Willelmus Stinen soen anderzijds, 

(2) 2 voorste kampen in Kessel, ter plaatse gnd Herbrechts Hoeve, (3) 4 

morgen land in Kessel, ter plaatse gnd Strobroek, in een kamp gnd Kerijs 

Kijnder Kamp, tussen Emondus van Hellu enerzijds en wijlen Henricus Mudeken 

anderzijds, (4) 4 erfgoederen gnd vier gemeinten en nog 1/6 gemeint, in een 

eiland gnd die Maarse Wert, tussen erfgoed gnd Aalbrechts Wert enerzijds en 

de plaats gnd dat Ort anderzijds, (5) 4 hont land in Maren, naast de molen, 

op twee plaatsen: op Veldbeemd en op Heingmede, tussen erfg van Valko gnd 

Grieten soen enerzijds en Reijmboldus Aben soen anderzijds, (6) 10 hont 

land gnd Valkenbeemd, in Maren, achter de plaats gnd Gewande, tussen erfg 

vw Johannes van Os enerzijds en erfgoed gnd Baudekens Kamp anderzijds, (7) 

1 hont land in Kessel, ter plaatse gnd op Renkingen, tussen Metta Louwers 

enerzijds en kv Walterus van Kuijc van Lijt anderzijds, (8) een stukje land 

in Kessel, met een eind reikend aan de plaats gnd Lanckeleers Steeg, ter 

plaatse gnd die Kortbeemden, (9) een hofstad gnd die Hostat van Barsdonk, 

in Kessel, tussen Fija Wellens enerzijds en Metta van der Slusen 

anderzijds, (10) een b-erfcijns van 12 pond 4 schelling geld, die Henricus 

gnd Wouters soen met Sint-Martinus moet betalen aan voornoemde hr 

Rijcoldus, gaande uit een hofstad en erfgoederen van voornoemde Henricus, 

in Gewanden, (11) een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, die kvw 

Gobelinus van Ghewanden met Sint-Martinus moet betalen aan voornoemde hr 

Rijcoldus, (12) een b-erfcijns van 13 schelling voornoemd geld, die 

Johannes van den Loeten met Sint-Martinus moet betalen aan voornoemde hr 

                                                                             

Goetgesel was gericht … aen alle goide Art Claes soen des Moelners met 

scepenen scoude brieven. 
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Rijcoldus, gaande uit een hofstad van voornoemde Johannes, in Maren, (13) 

een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, die Henricus gnd Crabbe met 

Sint-Martinus moet betalen aan voornoemde hr Rijcoldus, gaande uit een 

hofstad van voornoemde Henricus Crabbe, in Maren, (14) een b-erfcijns van 4 

schelling geld, die Rutgherus gnd Haeuwe en zijn broer Henricus met Sint-

Martinus moeten betalen aan voornoemde hr Rijcoldus, gaande uit een stuk 

land, ter plaatse gnd die Delen, (15) een b-erfcijns van 16 schelling 

voornoemd geld, die Ghibeknus gnd Reij.... soen met Sint-Martinus moet 

betalen, gaande uit een stuk land in Kessel, ter plaatse gnd in die Enge, 

(16) een b-erfcijns van 16 schelling voornoemd geld, die Elizabeth dv van 

Arnoldus gnd Nouden soen en Ermgardis gnd Laurens dochter met Sint-Martinus 

moeten betalen aan voornoemde hr Rijcoldus, gaande uit een hofstad en huis, 

in Kessel, tussen Andreas gnd Hoppenbrouwer enerzijds en Willelmus van 

Vlimen anderzijds, (17) een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld, die 

Gielkinus gnd Theus soen met Sint-Martinus moet betalen aan voornoemde hr 

Rijcoldus, gaande uit een stuk land, den Maersschen Akker, in Kessel, (18) 

6 cijnshoenderen die voornoemde hr Rijcoldus met Sint-Martinus beurt, 

gaande uit een hofstad en huis, die waren van Henricus Haeuwe en die nu 

behoren aan Vastradus zvw Johannes van Berkel. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles duo iugera terre sita in parochia de Kessel 

in loco dicto in die Renckingen inter hereditatem Willelmi de Hees ex 

[uno] et inter hereditatem Willelmi Stinen soen ex alio item duos campos 

anteriores ad se spectantes sitos in dicta parochia in loco dicto 

Herbrechts (dg: inter hereditatem) #Hoeve# in ea quantitate qu[a ibi]dem 

siti sunt et ad dictum dominum Rijcoldum pertinere dinoscuntur item 

quatuor iugera terre sita in dicta parochia in loco dicto Strobroec in 

campo dicto Kerijs Kijnder Camp inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici Mudeken ex alio item quatuor 

hereditates dictas vier ghemeijnte et sextam partem unius hereditatis 

dicte een ghemeijnte ad se spectantes in insula dicta die Maerssche Wert 

inter hereditatem (dg: Alberti dicti Ab Arts Wers soen) dictam Aelbrechts 

Wert ex uno et inter locum dictum dat Ort ex alio item quatuor hont terre 

sita in !in parochia de Maren iuxta molendinum de Maren (dg: ex uno et 

inter) in duobus locis in loco dicto op Veltbeemde et op Heijngmede inter 

hereditatem heredum (dg: W) Valkonis dicti Grieten soen ex uno et inter 

hereditatem Reijmboldi Aben soen ex alio item X hont terre dicta 

Valkenbeemt sita in parochia de Maren retro locum dictum Ghwanden inter 

hereditatem heredum quondam Johannis de Os ex uno et inter hereditatem 

dictam Baudekens Camp ex alio item unum hont terre situm in parochia de 

Kessel in loco dicto op Renckingen inter hereditatem Mette Louwers ex uno 

et inter hereditatem liberorum Walteri de Kuijc de Lijt ex alio item 

particulam terre sitam in parochia de Kessel tendentem cum uno fine ad 

locum dictum Lanckeleers Steghe ad locum dictum die Cortbeemde + {hier BP 

1177 f 301r 10 invoegen} in ea quantitate qua dicte hereditates ibidem 

site sunt [et ad] dictum dominum Rijcoldum dinoscuntur pertinere ut 

dicebat item hereditarium censum duodecim librarum et quatuor solidorum 

monete quem Henricus dictus Wouters soen dicto domino Rijcoldo solvere 

tenetur hereditarie Martini ex domistadio et hereditatibus eiusdem 

Henrici sitis !Ghewanden item hereditarium censum quatuor librarum dicte 

monete quem liberi quondam Gobelini de Ghewanden dicto domino Rijcoldo 

solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto item hereditarium 

censum XIII solidorum dicte monete quem Johannes van den Loeten dicto 

domino [Rijc]oldo solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto 

ex domistadio eiusdem Johannis sito in parochia de Maren item 

hereditarium censum XX solidorum [dicte] monete quem (dg: ....... 

.......) Henricus dictus Crabbe dicto domino Rijcoldo solvere tenetur 

hereditarie termino solucionis predicto ex domistadio eiusdem (dg: Joh) 

Henrici Crabbe sito in parochia de Maren item hereditarium censum quatuor 

solidorum dicte monete quem Rutgherus dictus Haeuwe et Henricus eius 

frater dicto domino Rijcoldo solvere tenentur hereditarie termino 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

13 

solucionis predicto ex pecia terre sita in loco dicto die Delen item 

hereditarium censum sedecim solidorum dicte monete quem (dg: Gobelinus) 

#Ghibekinus# dictus Reij.... soen solvere tenetur termino solucionis 

predicto ex pecia terre sita in parochia de Kessel in loco dicto in die 

Enghe item hereditarium censum sedecim solidorum dicte monete quem 

Elizabeth filia quondam Arnoldi dicti Nouden soen et Ermgardis dicta 

Laurens dochter dicto domino Rijcoldo solvere tenentur hereditarie 

termino solucionis predicto ex domistadio et domo sitis in parochia de 

Kessel inter hereditatem Andree dicti Hoppenbrouwer ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Vlimen ex alio item hereditarium censum [qu]inque 

librarum dicte monete quem (dg: Ger) Gielkinus dictus Theus soen dicto 

domino Rijcoldo solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto 

ex pecia terre den Maersschen Acker sita in parochia de Kessel necnon sex 

pullos censuales quos dictus dominus Rijcoldus solvendos habet 

hereditarie termino solucionis! ex domistadio et domo que fuerant dudum 

Henrici Haeuwe nunc ad Vastradum filium quondam Johannis de Berkel 

spectantibus ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam domini 

Johannis de Eijndoven militis promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lonijs et Raet datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 301r 10 do 24-05-1386. 

{invoegen in BP 1177 f 301r 09} [+ domi]stadium dictum de (dg: land Bars 

Donc) die Hostat van Barsdonc situm in parochia de Kessel inter 

hereditatem Fije Wellens ex uno et inter hereditatem Mette [van der] 

Slusen ex alio. 

 

BP 1177 f 301r 11 do 24-05-1386. 

....... Enoden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....... (dg: [E]ijndoven) Enoden prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf8 E 01 f.301v. 

 Quinta post cantate: donderdag 24-05-1386. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 26-05-1386. 

 anno LXXXVI mensis maij die XXVI: zaterdag 26-05-1386. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 01-06-1386. 

 Sabbato post .......: zaterdag 02-06-1386. 

 Secunda post exaudi: maandag 04-06-1386. 

 

BP 1177 f 301v 01 do 24-05-1386. 

Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven ridder beloofde aan hr Rijcoldus Koc 

ridder, tbv hem en alle personen, die erfgoederen van wijlen hr Johannes 

van Eijndoven en diens vrouw vrouwe Mechtildis verworven hadden van 

voornoemde hr Rijcoldus, dat hij alle maasdijken, die behoren of behoorden 

bij erfgoederen, die waren van wijlen voornoemde hr Johannes van Eijndoven 

en diens vrouw vrouwe Mechtildis, voorzover voornoemde hr Rijcoldus die 

voornoemde maasdijken sinds oudsher “heeft heerbrecht”, zal onderhouden. 

Eerstgenoemde Johannes zal de hertogencijnzen uit voornoemde goederen van 

wijlen hr Johannes van Eijndoven en diens vrouw vrouwe Mechtildis betalen 

en een b-erfcijns van 20 pond oude pecunia, die wijlen Hubertus van 

Barsdonc betaalde aan Walterus van Oerle. Vier of meer brieven schrijven. 

 

Johannes filius quondam (dg: Joh) domini Johannis de Eijndoven militis 

promisit super habita et habenda domino Rijcoldo Koc militi ad opus sui 

et ad opus (dg: illarum) #quarumcumque# personarum que aliquas 

hereditates que fuerant quondam domini Johannis de Eijndoven #et domine 

Mechtildis eius uxoris# erga dictum dominum Rijcoldum acquisiverant quod 

ipse omnes aggeres Mose que spectabant et spectant ad hereditates (dg: 

...) #que fuerant# dicti quondam domini Johannis de Eijndoven #et domine 

Mechtildis sue uxoris# ut dicebat (dg: perpetue in talib tali 
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disposicione et tam laudabiliter perpetue observabit) prout et in quantum 

dictus dominus Rijcoldus (dg: K) dictos aggeres Mose #a quocumque tempore 

preterito usque ad (dg: .......) diem presentem# (dg: hucusque) habuit et 

apportavit quod exponetur heeft heerbrecht ut dicebat perpetue taliter 

observabit et in tali disposicione tenebit sic quod dicto domino Rijcoldo 

et dictis aliis personis dampna exinde non eveniant et quod Johannes 

primodictus census domini ducis ex dictis hereditabus dicti quondam 

domini Johannis de Eijndoven #et domine Mechtildis eius uxoris# annuatim 

(dg: slor) solvendos atque hereditarium censum XXti librarum antique 

pecunie quem (dg: Walterus quondam de Oerle solvendum h) Hubertus 

#quondam# de Barsdonc (dg: ?domine) Waltero de Oerle solvere consuevit 

prout in litteris scabinorum !dicebat continetur ut dicebat (dg: ..) 

singulis annis et perpetue taliter dabit et exsolvet #illi et illis 

quibus de jure fuerit solvendum# sic quod dictis domino Rijcoldo et aliis 

personis predictis et supra hereditates quas dictus dominus Rijcoldus 

pridem vendidit #et alienavit personis quibuscumque# de dictis 

hereditatibus que fuerant dicti quondam (dg: ..) domini Johannis dampna 

non eveniant quovis modo. Testes Lonijs et Raet datum quinta post 

cantate. Et erunt 4or vel plures littere (dg: quarum unam habebit 

.......). 

 

BP 1177 f 301v 02 do 24-05-1386. 

Voornoemde hr Rijcoldus Koc ridder beloofde aan voornoemde Johannes zvw hr 

Johannes van Eijndoven ridder, alle achterstallige termijnen te zullen 

betalen, van de hertogencijnzen, die gaan uit erfgoederen van wijlen hr 

Johannes van Eijndoven, die voornoemde Johannes verworven had van 

voornoemde hr Rijcoldus, verder ook alle achterstallige termijnen van een 

b-erfcijns van 20 pond oude pecunia, die Hubertus van Barsdonc betaalde aan 

Walterus van Oerle, en dat hij het geld zal betalen van voornoemde 

hertogencijns en voornoemde cijns van 20 pond oud geld {!moneta}, voorzover 

dat betaald moet worden tussen nu en palmzondag (zo 31-03-1387). 

 

Dictus dominus Rijcoldus promisit super omnia (dg: q) dicto Johanni quod 

ipse dictus dominus Rijcoldus #omnia arrestadia deficientia de# census 

domini ducis solvendos ex hereditatibus quondam #domini# Johannis de 

Eijndoven (dg: sitis) quas (dg: Jo) dictus Johannes erga dictum dominum 

Rijcoldum acquisiverat (dg: de) #coram scabinis infrascriptis prout# in 

litteris scabinorum de Busco atque omnia arrestadia deficientia et 

restantia de hereditario censu XX librarum antique pecunie quem Hubertus 

de Barsdonc Waltero de Oerle solvere consuevit a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem atque (dg: omnes census) totam pecuniam 

(dg: provenien) de dictis censu domini ducis et dicto censu XX librarum 

monete antique (dg: provenienda) #solvenda# infra hinc et (dg: festum 

pasche proxime f) dominicam palmarum taliter dabit et exsolvet #quibus de 

jure fuerit solvendum# sic quod dicto Johanni dampna exinde non eveniant 

quovis modo. [Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 301v 03 za 26-05-1386. 

Gerardus van Essche smid verkocht aan Godescalcus zvw voornoemde Johannes 

Becker een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes Becker enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

die Koc zvw Godefridus van Ghemert anderzijds, belast met 41 oude groot en 

4 oude penningen. 

 

Gerardus de Essche faber domum et aream et ortum cum suis attinentiis 

sitos in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem #quondam# 

Johannis Becker ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: de Brue) dicti 

die Koc (dg: de Ghemert) filii quondam (dg: Ghemert) Godefridi de Ghemert 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Godescalco filio dicti quondam 

Johannis Becker promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis XLI aude groet et quatuor denariis 
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antiquis annuatim exinde solvendis. Testes Scilder et Raet datum sabbato 

post cantate. 

 

BP 1177 f 301v 04 za 26-05-1386. 

Gerardus Zannen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: J) Gerardus Zannen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 301v 05 za 26-05-1386. 

Arnoldus van Dijeperbeke zvw Arnoldus nzvw Petrus van Waderle verkocht aan 

Jacobus van Dijeperbeke een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, 

met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit 4 strepen land, in Erp, 

ter plaatse gnd Hackenem, tussen Johannes nzvw hr Roverus investiet van Erp 

enerzijds en kvw mr Nijcholaus van Gravia anderzijds. De brief overhandigen 

aan Johannes Beckerken of aan hem. 

 

Arnoldus (dg: filius quondam) de Dijeperbeke filius quondam Arnoldi filii 

(dg: qu) naturalis quondam Petri de Waderle hereditarie vendidit Jacobo 

de Dijeperbeke hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendum ex quatuor 

strepis terre sitis in parochia de Erpe in loco dicto Hackenem inter 

hereditatem Johannis filii naturalis quondam domini Roveri investiti de 

Erpe ex uno et inter hereditatem liberorum quondam magistri Nijcholai de 

Gravia ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Raet et Goeswinus datum supra. 

Tradetur littera Johanni Beckerken vel sibi. 

 

BP 1177 f 301v 06 za 26-05-1386. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 

20 oude schilden of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot, Johannes Becker, Sijmon van Mijrabellum, Roverus 

Wellini en Philippus den Mesmaker. 

 

+. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dum voluerit dictis 3 annis durantibus cum XXti aude 

scilde seu valorem et cum pleno censu anni redempcionis ut in forma. Acta 

in camera scriptorum presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne Becker 

Sijmone de Mijrabello Rovero Wellini Philipp[o] den Mesmaker testibus 

datum anno LXXXVI mensis maij die XXVI hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 301v 07 ±za 26-05-1386. 

Amelius van Bardwijc en zijn kinderen Willelmus, Walterus en Amelius: de 

helft, behorend aan eerstgenoemde Amelius {niet afgewerkt contract}. 

 

Amelius de Bardwijc Willelmus Walterus et Amelius eius liberi medietatem 

ad primodictum Amelium spectantem. 

 

BP 1177 f 301v 08 vr 01-06-1386. 

Johannes zvw Johannes van der Straten van Woenssel ev Arka ndvw Rutgherus 

Arken soen van Woenssel verkocht aan Godefridus zvw voornoemde Rutgherus, 

en aan Johannes Lijsscap en Thomas van Hijntam, schoonzoons van wijlen 

voornoemde Rutgherus, een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Woensel, die 

Leijta van Hillenvenne moest? leveren aan wijlen voornoemde Rutgherus, 

gaande uit een erfgoed gnd Hillenven, in Woensel, en welke pacht voornoemde 

wijlen Rutgherus in zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde 

natuurlijke dochter Arka. 

 

Johannes filius quondam Johannis van der Straten de Woenssel maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Arke sue uxoris filie #naturalis# quondam 
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Rutgheri Arken soen [4de W]oen[s]sel hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Woenssel (dg: solven) quam Leijta de 

Hillenvenne (dg: solv) dicto quondam Rutghero solvere ....... ....... 

....... hereditate dicta Hillenvenne sita in parochia de Woenssel et quam 

paccionem [dictus] quondam Rutgherus prefate Arke sue filie naturali (dg: 

-s) in suo tes[tamento legaverat] ....... ....... vendidit Godefrido 

filio dicti quondam Rutgheri Johanni Lijsscap et Thome de Hijntam generis 

dicti quondam Rutgheri promittens ....... ....... ....... ....... ....... 

....... deponere. Testes Emont et Raet datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1177 f 301v 09 ±vr 01-06-1386. 

Godefridus zvw Rutgherus Arken soen, Johannes Lijsscap ev Mechtildis, en 

Thomas van Hijntam ev ......., dvw voornoemde Rutgherus, gaven uit aan 

Thomas gnd Goeskens soen een huis en tuin, in Woensel, tussen de gemeint 

van Woensel enerzijds en Godefridus gnd Godeken ....... soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan Lambertus Baten soen en met het andere eind aan 

de gemeint aldaar, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfcijns van 4 oude schilden, Franse of 

van de keizer of ......., met Lichtmis in Woensel te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri Arken soen Johannes Lijsscap maritus 

et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et Thomas de Hijntam ma[ritus et 

tutor legitimus ut [asserebat] .......dis sue uxoris #filiarum dicti 

quondam Rut# domum et ortum sitos in parochia de Woenssel inter 

communitatem de (dg: de) Woenssel ex uno et inter hereditatem Godef[ridi] 

dicti Godeken ....... ....... soen ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem (dg: Henrici ?Bate) Lamberti Baten soen #et cum reliquo fine 

ad communitatem ibidem prout ibidem limitati sunt# (dg: .) dederunt ad 

hereditarium censum Thome [dicto] Goeskens soen ab eodem hereditarie 

possidendos pro censibus dominorum fundi exinde de jure solvendis dandis 

etc atque pro hereditario censu quatuor aude scilde (dg: seu) [Francie] 

vel imperatorum seu ....... ....... dando sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in (dg: Bu) Woenssel tradendo ex premissis promittentes 

warandiam indivisi pro premissis et aliam obligationem deponere [et alter 

re]promisit. 

 

BP 1177 f 301v 10 ±vr 01-06-1386. 

Thomas Goeskens soen beloofde aan Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van 

Woensel 38 gulden met ....... aanstaande te betalen. 

 

Thomas Goe[skens] soen promisit Godefrido filio quondam Rutgheri #Arken 

soen# de Woensel XXXVIII gulden ad nativitatis ....... ....... proxime 

futurum ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 301v 11 za 02-06-1386. 

Andreas zv Willelmus Molle beloofde aan Adam van Mierd 70 franken en 1 

gulden na maning te betalen. 

 

And[r]eas filius Willelmi Molle promisit Ade de Mierd LXX francken et I 

florenum ad monitionem persolvendos. Testes Lonijs et Neijnsel datum 

sabbato post ....... 

 

BP 1177 f 301v 12 ma 04-06-1386. 

Hr Johannes Vullinc kloosterling van het klooster van het eiland van de 

H.Maagd Maria en Ghisbertus, kv Theodericus Vullinc, Hermannus Kemp ev 

Metta dv voornoemde Theodericus Vullinc, en de broers Ghisbertus en 

Theodericus, kvw Aleijdis dv voornoemde Theodericus Vullinc, deden tbv 

Henricus van Erpe afstand van een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft, behorend aan 

                         
4 Aanvulling op basis van BP 1177 f 301v 10. 
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Leonius zvw Leonius van Erpe, van goederen gnd te ?Bo......., in ?Aalst, 

waarvan de andere helft behoort aan voornoemde Henricus ....... ....... van 

Leonius zvw? Leonius van Erpe, en welke pacht van 3 mud rogge, voornoemde 

Theodericus Vullinc verworven had van voornoemde Leonius zvw Leonius van 

Erpe. 

 

Dominus Johannes Vullinc conventualis (dg: con) monasterii insule beate 

Marie virginis (dg: filius) #et Ghisbertus liberi# Theoderici Vullinc 

(dg: He Machiel) Hermannus Kemp [maritus et tutor legitimus ut asserebat] 

Mette sue uxoris filie dicti [Theoderici] Vullinc Ghisbertus et 

Theodericus fratres liberi quondam Aleijdis filie dicti Theoderici 

Vullinc super he[reditaria paccione] trium modiorum si[liginis] mensure 

de [Bus]co solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

medietate (dg: que si) spectante ad Leonium filium quondam Leonii de Erpe 

quorum[cumque bonorum] dictorum te ?Bo....... sitorum in parochia de 

[?A]elst atque ex attinentiis dicte medietatis dictorum bonorum singulis 

et universis quorum bonorum predictorum altera pars ad Henricum ....... 

....... ....... Leonii fil[ii] ....... Leonii de Erpe pleno jure 

dinoscitur pertinere quam paccionem trium modiorum siliginis dictus 

Theodericus Vullinc erga dictum Leon[ium filium] quondam Leonii de [Erpe] 

acquisiverat prout in litteris et super ....... (dg: ad) eis in dicta 

paccione competente seu competituro quovis modo ad opus dicti Henrici de 

Erpe ....... ....... ....... ....... ....... ....... promittentes (dg: 

super o) indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Ghisbertus 

filius Theoderici Vullinc ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

dicti domini Johannis .. dicta (dg: medietate) #paccione# evenientem seu 

eventuram deponere. Testes Lonijs et Neijnsel datum secunda post 

ex[audi]. 

 

1177 mf8 E 02 f.302. 

 Secunda post exaudi: maandag 04-06-1386. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 05-06-1386. 

 Quarta post exaudi: woensdag 06-06-1386. 

 Quinta post exaudi: donderdag 07-06-1386. 

 

BP 1177 f 302r 01 ma 04-06-1386. 

Theodericus Vullinc beloofde aan zijn zoon Ghisbertus, tbv hem en andere 

erfg van voornoemde Theodericus, nimmer te belasten, te verkopen of te 

vervreemden een stuk land, in Oss, tussen een gemene weg enerzijds en 

Johannes Muijl anderzijds, aan hem verkocht door Petrus Valant zvw Henricus 

Posteel ev Elisabeth dvw Wijnricus Custer. Voornoemd stuk land zal, direct 

na overlijden van voornoemde Theodericus, gaan naar erfg van voornoemde 

Theodericus en wijlen diens vrouw Gertrudis. Twee brieven, te overhandigen 

aan Willelmus van Cleve. 

 

Theodericus Vullinc promisit super omnia habita et habenda Ghisberto suo 

filio (dg: q) ad opus sui et quorumcumque aliorum heredum dicti 

Theoderici quod ipse Theodericus supra peciam terre sitam in parochia de 

Os inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis Muijl ex 

alio venditam sibi a Petro Valant filio quondam Henrici Posteel marito et 

tutore legitimo [Eli]sab[eth] sue uxoris filie quondam (dg: Hen) Wijnrici 

Custer prout in litteris numquam (dg: ve) obligationem faciet nec eam 

vendet nec alienabit scilicet quod dicta pecia terre statim post decessum 

dicti Theoderici ad heredes dicti Theoderici et Gertrudis quondam sue 

uxoris hereditario jure devolvetur. Testes Lonijs et Neijnsel datum 

secunda post exaudi. Et erunt 2 littere que tradentur Willelmo de Cleve. 

 

BP 1177 f 302r 02 di 05-06-1386. 

Emondus van Zuelen, Emondus van Hellu, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo etc 170 oude Franse 
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schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386; 25+31+31+30+1=118 

dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Emondus de Zuelen Emondus de Hellu Arnoldus Sta de Penu et Gerardus de 

Berkel promiserunt Philippo Jozollo etc centum #et# septuaginta aude 

scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena quinque. 

Testes Lonijs et Neijnsel datum tercia post exaudi. 

 

BP 1177 f 302r 03 di 05-06-1386. 

De eerste zal de 3 anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios 3 indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 302r 04 wo 06-06-1386. 

Katherina dvw Godefridus van Heijst verkocht aan Aleijdis dvw Goeswinus 

Herinc een b-erfpacht van 26 lopen rogge, maat van Oisterwijk, die Egidius 

zvw ....... van Hukelem aan voornoemde wijlen Godefridus met Sint-Andreas 

op de goederen gnd te Heist leverde, gaande uit b-erfpachten die voornoemde 

wijlen Godefridus beurde uit de goederen gnd te Heist, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, welke erfpachten voornoemde Egidius verworven had van 

voornoemde wijlen Godefridus, en welke pacht van 26 lopen rogge voornoemde 

Katherina nu bezit. 

 

-. 

Katherina filia quondam Godefridi de Heijst cum tutore hereditariam 

paccionem viginti sex lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam (dg: 

G) Egidius (dg: dictus) filius quondam ....... de Hukelem dicto quondam 

Godefrido solvere consuevit et tenebatur hereditarie Andree et supra bona 

dicta te Heijst tradendam ex (dg: ex) ex annuis et hereditariis 

paccionibus quas dictus quondam Godefridus solvendas habuit annuatim ex 

dictis bonis te Heijst vocatis sitis in parochia de (dg: H) Oesterwijc in 

loco dicto Udenhout et quas [pacciones] iamdictas prescriptus Egidius 

?pridem erga dictum quondam Godefridum acquisiverat (dg: ut di) et quam 

paccionem XXVI lopinorum siliginis dicta Katherina nunc ad se spectare 

[dicebat] (dg: promittens supportavit) vendidit Aleijdi filie quondam 

Goeswini Herinc promittens cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem (dg: d) in dicta paccione XXVI lopinorum siliginis 

[existentem] deponere et sufficientem facere. Testes Lonijs et Emont 

datum quarta post exaudi. 

 

BP 1177 f 302r 05 do 07-06-1386. 

Johannes Lijsscap verpachtte aan Johannes van den Voert een hoeve, in 

Veghel, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-

06-1386), per jaar voor 6 mud rogge, 7 mud gerst en 1 zester raapzaad, 

Bossche maat, 3 steen vlas bereid tot de hekel, 8 kwarten boter, 8 kapoenen 

en 4 ganzen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Johannes van der Voert 

zal de gebouwen te pachters recht onderhouden van dak en wanden. Alle 

beesten en varend goed zullen voor de helft van eerstgenoemde Johannes 

zijn. Johannes van der Voert zal alle cijnzen betalen. Johannes van der 

Voert zal geen hooi, stro of voeder van de hoeve verkopen of eraf halen, 

tenzij met instemming van eerstgenoemde Johannes. Johannes van der Voert 

zal geen beesten of varend goed verkopen, tenzij met instemming van 

eerstgenoemde Johannes. Johannes van der Voert zal, na afloop van 

voornoemde 6 jaar, de helft van de oogst achterlaten. Pachter en met hem 

Henricus Graet van Vechel beloofden de voorwaarden na te komen. Een brief 

voor eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Lijsscap quendam mansum ad se spectantem situm in parochia de 

Vechel cum suis attinentiis universis dedit ad annuum pactum Johanni van 

den Voert ab eodem ad spacium sex annorum post festum penthecostes 
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proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidendum anno quolibet 

dictorum sex annorum pro sex modiis siliginis et septem [mo]diis (dg: si) 

ordei (dg: ..) et uno sextario seminis raparum mensure de Busco et pro 

tribus steen lini parati ad scalcrum et pro octo quartis buturi (dg: me) 

et oc[to] caponibus et pro quatuor ancis dandis et solvendis primodicto 

Johanni a dicto Johanne van der Voert anno quolibet dictorum sex annorum 

purificationis #et pro primo termino purificationis proxime futuro# et in 

Busco tradendis [additis] condicionibus sequentibus quod dictus Johannes 

van der Voert edificia (dg: dictorum s) dicti mansi dictis sex annis 

durantibus in bona disposicione de tecto et parietibus ad jus (dg: coli) 

coloni (dg: possidebit) #tenebit# item quod omnes bestie et bona 

pecoralia que erunt supra dictum mansum cum suis attinentiis dictis sex 

annis durantibus erunt mediatim primodicti Johannis item quod dictus 

Johannes van der Voert solvet dictis sex annis durantibus omnes census de 

dicto manso cum suis attinentiis de jure solvendos item quod dictus 

Johannes van [der] Voert non vendet nec (dg: aliq) alienabit aliqua fena 

vel aliqua stramina vel pabula dicta voeder supra dictum mansum cum suis 

attinentiis crescentia dictis sex annis durantibus nec a dicto manso 

deportabit nec (dg: de) abinde vehet sine consensu primodicti Johannis 

item quod dictus Johannes van der Voert non (dg: ve) ve[ndet] nec 

alienabit aliquas bestias vel (dg: pe) bona pecoralia supra dictum mansum 

cum suis attinentiis dictis sex annis consistentes sine consensu 

primodicti Johannis item quod dictus Johannes van der Voert (dg: a festo 

penthecostes proxime futuro ultra annos) in exitu dictorum sex annorum 

relinquet medietatem omnium fructuum et prove..... protunc existentium 

supra dictum mansum cum suis attinentiis et secundum istas condiciones 

promisit super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter et cum eo Henricus Graet de Vechel. Testes Neijnsel et 

Emont datum quinta post exaudi. Et erit una littera pro primodicto 

Johanne. 

 

BP 1177 f 302r 06 do 07-06-1386. 

Goeswinus zvw Johannes van Meghen verkocht aan Walterus Delijen soen een 

stuk land in Oss, ter plaatse gnd Oesterveld, tussen Johannes van Os zvw 
?Willelmus van Panhedel enerzijds en ?Oda wv Johannes zv Henricus Henssen 

soen anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis de Meghen peciam terre sitam in 

parochia de Os in loco dicto Oestervelt inter hereditatem Johannis de Os 

filii quondam ?Willelmi de Panhedel ex [uno et inter hereditatem ?Od]e 

(dg: filie) relicte quondam Johannis filii Henrici Henssen soen ex alio 

ut dicebat vendidit Waltero Delijen soen promittens ....... ....... 

....... ....... deponere ....... ....... ....... datum supra. 

 

BP 1177 f 302r 07 do 07-06-1386. 

Johannes ......s soen en zijn broer Walterus beloofden aan Amelius Specier 

10 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met ....... 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes ......s soen et Walterus eius frater promiserunt Amelio Specier 

X aude scilde (dg: -r X) scilicet XL Hollant placken pro quolibet [scilt 

computato] ....... ....... proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 302r 08 ±do 07-06-1386. 

Hr Willelmus van Buxstel ridder, zijn natuurlijke broer Willelmus, 

Goeswinus van Hal zvw Goeswinus gnd Mutsart en Mijchael gnd van Hal 

beloofden aan hr Willelmus van Aa ridder 114 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 
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Dominus Willelmus de Buxstel miles (dg: G) Willelmus (dg: filius) frater 

eius naturalis Goeswinus de Hal filius quondam Goeswini [5dicti Mutsart 

et Mijchael dictus de Hal promiserunt domino] Willelmo de Aa militi 

centum et XIIII aude scilde seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 302r 09 ±do 07-06-1386. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan hr Willelmus van Aa 25 mud rogge6, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te leveren. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto domino Willelmo de Aa XXV modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum s[upra]. 

 

BP 1177 f 302r 10 ±do 07-06-1386. 

Hr Willelmus van Bucstel beloofde de drie anderen schadeloos te houden. 

 

Dominus Willelmus de Bucstel promisit alios 3 indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 302r 11 ±do 07-06-1386. 

Johannes van Coelen die Plattijnmaker beloofde aan Gerardus Hacken 16½ 

gulden7 met Sint-Remigius (ma 01-10-1386) aanstaande te betalen. 

 

[8Johannes] de [Coel]en die Plattijnmaker promisit Gerardo (dg: de) 

Hacken XVI (dg: g) et dimidium florenos dictos gulden ad Remigii proxime 

futurum p[ersolvendos] (dg: testes datum supra) ....... ....... 

 

BP 1177 f 302r 12 do 07-06-1386. 

Godefridus, Theodericus, Egidius, Petrus en Bela, kvw Eligius van der 

Spanct, droegen over aan Johannes Gerijts soen (1) een akker en een 

aangelegen vracht hooiland, in ....... ......., tussen voornoemde Johannes 

Gerijts soen enerzijds en een weg gnd die Amerstraat anderzijds, (2) ... 

vracht hooiland, ....... ......., tussen voornoemde Johannes Gerijts soen 

enerzijds en Roverus van den Ham anderzijds, belast met grondcijnzen en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, ....... ....... ........ 

 

[9Godefridus Theodericus Egidius] (dg: ....... fratres et) Petrus et Bela 

liberi quondam Eligii van der Spanct cum tutore quendam agrum et unam 

plaustratum feni #?sibi# ?adiacens [sitos] ....... ....... ....... 

....... ....... inter hereditatem Johannis Gerijts soen ex uno et inter 

(dg: vic) plateam dictam die Amerstraet ex alio et ....... plautratum 

feni ....... ....... ....... ....... ....... ....... inter hereditatem 

dicti Johannis Gerijts soen ex uno et inter hereditatem Roveri van den 

Ham ex alio ?ut ?dicebat supportaverunt [10dicto Johanni Gerijts soen 

promittentes cum] tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... et Emondus datum q[ui]nta post exaudi. 

 

BP 1177 f 302r 13 ±do 07-06-1386. 

Voornoemde Theodericus beloofde dat zijn broers Gerardus en Eligius afstand 

                         
5 Aanvulling op basis van BP 1178 f 385r 09. 
6 Zie → BP 1178 f 385r 09 do 26-05-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
7 Zie → BP 1178 f 138r 01 do 27-01-1390, verklaring van betaling. 
8 Aanvulling op basis van BP 1177 f 244v 05. 
9 Aanvulling op basis van BP 1177 f 302v 01: Godefridus, Theodericus, 

Egidius, Petrus en Bela, kvw Eligius van der Spanct. 
10 Aanvulling op basis van BP 1177 f 302r 13. 
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zullen doen tbv voornoemde Johannes Gerijts soen. 

 

[11Quo facto dictus Theodericus promisit super omnia quod ipse] Gerardum 

et Eligium suos fratres super premissis et jure ad opus dicti Johannis 

Gerijts soen faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 E 03 f.302v. 

 Quinta post exaudi: donderdag 07-06-1386. 

 

BP 1177 f 302v 01 do 07-06-1386. 

Johannes gnd Gherijts soen droeg over aan Godefridus (voor 1/7 deel), 

Theodericus (2/7), Egidius (2/7), Petrus (1/7) en Bela (1/7), kvw Eligius 

van der Spanct, een b-erfcijns van 6 pond geld, die Marcelius gnd van der 

Scueren beloofd had met Lichtmis aan voornoemde Johannes te leveren, gaande 

uit alle goederen van voornoemde Marcelius. De brief overhandigen aan 

Stamelart van de Spanct. 

 

Johannes dictus Gherijts soen hereditarium censum sex librarum monete 

quem Marcelius dictus van der Scueren promisit se daturum et soluturum 

dicto Johanni hereditarie purificationis ex omnibus et singulis bonis 

dicti Marcelii habitis et habendis quocumque locorum (dg: q) situatis 

prout in litteris supportavit Godefrido Theoderico Egidio Petro et Bele 

liberis quondam Eligii van der Spanct scilicet (dg: d) cuilibet dictorum 

Godefridi (dg: Egidii) Petri et Bele pro una septima parte et dicto 

Theoderico pro (dg: tribus) #duabus# septimis partibus (dg: ....... 

.......) #dicto Egidio pro duabus septimis partibus# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lonijs et Emont datum #quinta post exaudi#. Tradetur littera Sta de 

Spanct. 

 

BP 1177 f 302v 02 do 07-06-1386. 

Godefridus, Theodericus, Egidius, Petrus en Bela, kvw Eligius van der 

Spanct, verkochten aan Walterus uten Vrillenbraken (1) een akker, gnd die 

Kattenstaart, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Vlede Akker, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Zibertus van Hoculem 

anderzijds, (2) een akker, gnd die Lange Nij..... ......., aldaar, tussen 

Ghibo Sceijvels enerzijds en voornoemde Zibertus anderzijds, (3) een stukje 

land in Sint-Oedenrode, voor de plaats gnd die Val, tussen Ghibo Sceijvels 

enerzijds en kinderen van der Hagen anderzijds, (4) een stukje beemd in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eikenen Bos, tussen voornoemde Zibertus 

enerzijds en voornoemde Ghibo Sceijvel anderzijds, (5) een beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd ten Hugen Oever, tussen erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch enerzijds en Henricus Collart anderzijds, (6) een b-erfcijns 

van 10 schelling zodanig geld waarin die volgens recht betaald moet worden, 

gaande uit een erfgoed, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in Camparts 

Hoeve, (7) alle cijnzen, die wijlen voornoemde Eligius beurde, uit 

erfgoederen onder Schijndel, (8) cijnzen, die Rodolphus Koege placht te 

betalen aan wijlen voornoemde Eligius, belast met onraad. 

 

(dg: .) Godefridus Theodericus Egidius Petrus et Bela liberi quondam 

Eligii van der Spanct cum tutore agrum dictum die Cattenstert situm in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Vlede Acker inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Ziberti de Hoculem ex alio item agrum terre dictum die Langhe Nij....... 

...... situm ibidem inter hereditatem Ghibonis Sceijvels ex uno et inter 

hereditatem dicti Ziberti ex alio item particulam terre sitam in dicta 

parochia ante locum dictum die Val inter hereditatem Ghibonis Sceijvels 

ex uno et inter hereditatem liberorum! van der Hagen ex alio atque 

particulam prati sitam in !in dicta parochia in loco dicto Eijkenen 

                         
11 Aanvulling conform BP 1177 f 302v 03. 
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Bossche inter hereditatem dicti Ziberti ex uno et inter hereditatem dicti 

Ghibonis Sceijvel ex alio atque pratum situm in dicta parochia in loco 

dicto ten Hugen Oever (dg: e) inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco ex uno et inter hereditatem Henrici Collart ex alio item 

hereditarium censum X solidorum talis monete in qua de jure solvendum! 

quem ipsi solvendum! ex hereditate (dg: dicta) sita in dicta parochia in 

loco dicto in Camparts Hoeve item omnes census quos dictus quondam 

Eligius solvendos ex hereditatibus sitis infra parochiam de Scijnle atque 

census quos Rodolphus Koege dicto quondam Eligio solvere consuevit 

annuatim hereditarie vendiderunt Waltero uten Vrillenbraken promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis 

onraet exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 302v 03 do 07-06-1386. 

Voornoemde Theodericus beloofde dat zijn broers Eligius en Gerardus afstand 

zullen doen. 

 

Quo facto dictus Theodericus promisit super omnia quod ipse Eligium et 

Gerardum suos fratres super premissis et jure faciet renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 302v 04 do 07-06-1386. 

Voornoemde Walterus uten Vrillenbraken beloofde aan voornoemde Godefridus, 

Theodericus, Egidius, Petrus en Bela, kvw Eligius van der Spanct, te zullen 

betalen (1) alle cijnzen, die wijlen voornoemde Eligius van der Spanct 

placht te betalen aan de hertog en aan wijlen hr Ludovicus van Berlaer, het 

kapittel van Sint-Oedenrode en Rutgherus van Erpe, gaande uit zijn 

erfgoederen, (2) een b-erfcijns van 40 schelling, die wijlen voornoemde 

Eligius betaalde aan Jacobus van den Wael. De brief overhandigen aan 

Stamelart Spanct. 

 

Dictus Walterus emptor promisit super omnia dictis (dg: W) venditoribus 

quod ipse omnes census quos dictus quondam Eligius van der Spanct solvere 

(dg: consu) consuevit domino nostri duci et domino quondam Ludovico de 

Berlaer #capitulo de Rode# et Rutghero de Erpe solvere consuevit annuatim 

ex quibusque suis hereditatibus atque hereditarium (dg: X) censum XL 

solidorum quem dictus quondam Eligius Jacobo van den Wael solvere 

consuevit ut dicebat singulis annis et perpetue taliter dabit et exsolvet 

sic quod heredibus dicti quondam Eligii dampna exinde non eveniant quovis 

modo. Testes datum supra. Tradetur littera Sta Spanct. 

 

BP 1177 f 302v 05 do 07-06-1386. 

Voornoemde Walterus uten Vrillenbraken beloofde aan voornoemde Godefridus, 

Egidius, Petrus en Bela, kvw Eligius van der Spanct, 45 Brabantse dobbel, 

54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, minus 23 Hollandse plakken, 

met Pinksteren over 2 jaar (17-05-1388) te betalen. De brief overhandigen 

aan Arnoldus Stamelart van Spanct. 

 

Dictus Walterus promisit dictis Godefrido (dg: Theoderico) Egidio Petro 

et Bele (dg: LII) #XLV# Brabant dobbel scilicet pro quolibet dobbel LIIII 

Hollant placken #minus XXIII Hollant placken# a festo penthecostes 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

Traditur Arnoldo Sta de Spanct. 

 

BP 1177 f 302v 06 do 07-06-1386. 

Voornoemde Walterus uten Vrillenbraken beloofde aan voornoemde Theodericus 

zvw Eligius van der Spanct 7 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend, en 23 Hollandse plakken met Pinksteren over een jaar (zo 

26-05-1387) te betalen. De brief overhandigen aan Stamelart van Spanct. 
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Dictus Walterus promisit Theoderico filio quondam Eligii van der Spanct 

septem Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet et (dg: 

XXIIII) XXIII Hollant placken a penthecostes proxime futuro ultra annum. 

Testes datum supra. Traditur Sta de Spanct. 

 

BP 1177 f 302v 07 do 07-06-1386. 

Johannes van Hoemen verkocht aan Henricus Wilde, tbv hem, zijn kinderen 

Gerardus en Henricus, en Arnoldus Buc, 7 hont land, ter plaatse gnd die 

Hoeve, naast Johannes Kesselman, met een eind reikend aan de plaats gnd 

Hoevedijk en met het andere eind aan de plaats gnd in die Tuin Scaden, 

zoals ze behoorden aan wijlen Johannes Kesselman, belast met ½ roede 

zegedijk, ter plaatse gnd op Foits Dijk, met waterlaten en sloten. 

 

Johannes de Hoemen septem hont terre sita in loco dicto die Hoeven (dg: 

inter) #contigue iuxta# hereditatem Johannis Kesselman tendentia cum uno 

fine ad locum dictum Hoevedijc et cum (dg: ..) reliquo fine ad locum 

dictum in die Tuijn Scaden in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad 

Johannem quondam Kesselman spectare consueverunt (dg: su) vendidit 

Henrico (dg: W..) Wilde ad opus sui et ad opus Gerardi et Henrici suorum 

liberorum et Arnoldi Buc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: una) #dimidia# virgata aggeris dicti Zegedike sita ad locum 

dictum op Foijts #Dijc# et aqueductibus (dg: ad h) et fossatis exinde 

solvendis tali condicione quod dictus Henricus Wilde dicta VII hont ad 

suam vitam possidebit post eius decessum !post dictos Gerardum et 

Henricum suos liberos et Arnoldum Buc integraliter devolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 302v 08 do 07-06-1386. 

Theodericus en Henricus, kv Cristianus van den Hoevel, en Henricus 

Stakenborch zvw Johannes van Westerwijc ev Yda dvw Johannes Mijnderbroeder 

verkochten aan Gerongius zvw Goeswinus van Druenen 3 roeden land, in 

Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen erfgoed van de kerk van ?Nuland 

enerzijds en Petrus Emonts soen anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

de Verkengrave naar de plaats gnd die Voertse Steeg, belast met waterlaten 

en sloten. 

 

Theodericus (dg: He) et Henricus liberi Cristiani van den Hoevel et 

Henricus Stakenborch filius quondam Johannis de Westerwijc maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie quondam Johannis 

Mijnderbroeder tres virgatas terre sitas in parochia de Geffen in loco 

dicto die Vrede inter hereditatem ecclesie de [?Nuwe]lant ex uno et inter 

hereditatem Petri Emonts soen ex alio tendentes a loco dicto den 

Verkengrave ad locum dictum die Voertsche Stege in ea quantitate [qua] 

ibidem site sunt ut dicebant vendiderunt Gerongio filio quondam Goeswini 

de Druenen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus. 

Testes Lonijs et Emondus datum supra. 

 

BP 1177 f 302v 09 do 07-06-1386. 

Johannes zvw Johannes van Achel beloofde aan de secretaris, tbv de 

lombarden, 32 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386; 

23+31+31+30+31+30+25=201 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Achel promisit mihi ad lombardorum 

XXXII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 302v 10 do 07-06-1386. 

Jacobus zv Johannes gnd Jordens soen verkocht? aan ....... Collenberch zv 

Henricus van den Laer 1/10 deel in het hooi, te maaien van de beemd gnd 

......., in Boxtel, in Liemde, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en 
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Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen anderzijds. 

 

Jacobus filius Johannis dicti Jordens soen decimam partem ad se 

spectantem in (dg: f) toto feno (dg: annu) pro tempore metendo in prato 

dicto (dg: in) ....... ....... sito in parochia de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde inter hereditatem dicti Jacobi ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Wautghers soen [ex alio] ....... ....... 

....... ....... ....... Collenberch [filio] Henrici van den Laer 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 302v 11 do 07-06-1386. 

Willelmus ....... ....... verkocht aan Theodericus Bever zvw Rodolphus van 

....... 1 lopen roggeland, te weten 48 roeden groot, in Sint-Oedenrode, 

....... ....... ....... tussen ....... .......s enerzijds en voornoemde 

Willelmus anderzijds. De koopsom is voldaan. 

 

[Willelmus] ....... ....... unam lopinatam terre siliginee scilicet 

XLVIII virgatas continentem sitam in parochia de Rode sancte Ode ....... 

....... ....... ....... ....... ....... .......s (dg: so) ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi ex alio ut dicebat vendidit Theoderico Bever 

filio quondam Rodolphi de ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ......ere. Quo facto recognovit sibi de pretio dicte vendicionis 

fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 302v 12 ±do 07-06-1386. 

De broers ....... en ......., kvw Arnoldus gnd Engbrechts Telders soen 

verkochten? aan ....... ....... van Willelmus gnd ?Telders een erfgoed, in 

Vught Sint-Petrus, ....... ......., tussen kvw Petrus gnd Reijners soen 

enerzijds en een gemene dijk anderzijds, belast met de onraad. 

 

....... [et] ....... fratres liberi quondam Arnoldi dicti Engbrechts 

Telders soen quandam hereditatem sitam in parochia de Vucht sancti 

P[etri] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

inter hereditatem (dg: Pe) liberorum quondam Petri dicti Reijners soen ex 

uno et inter (dg: here) communem aggerem ex alio ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Willelmi dicti 

[?Tel]ders promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet ad hoc de jure [spectantibus]. Testes Lonijs [et] 

....... ?datum ?supra. 

 

BP 1177 f 302v 13 ±do 07-06-1386. 

....... zvw Henricus gnd Vos verkocht aan Johannes gnd Boen een n-erfpacht 

van 4 lopen rogge, ?Bossche maat, ....... ......., gaande uit (1) 2/4 deel 

in 1 bunder beemd, in ......., ....... ......., tussen ....... van ....... 

enerzijds en Lambertus van Luijssel anderzijds, waarvan het ene ¼ deel 

naast ....... ......., en het andere naast Arnoldus Cleijnael, (2) 1 lopen 

roggeland, in ......., ....... ?Damstart, tussen Johannes Venman enerzijds 

en Johannes Broc anderzijds. 

 

....... filius quondam Henrici dicti Vos hereditarie vendidit Johanni 

dicto Boen hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de 

B[usco?] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ex (dg: d q) duabus quartis partibus ad dictum venditorem 

spectantibus in (dg: q) uno bonario prati sito in parochia de ....... 

....... ....... ....... inter hereditatem ....... de ....... ex uno et 

inter hereditatem Lamberti de Luijssel ex alio et quarum duarum quartarum 

partium una cont[igue] ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... pars contigue iuxta hereditatem Arnoldi Cleijnael sunt 

site atque una lopinata (dg: -s) terre siliginee sita in ....... ....... 

....... ....... [?D]amstart inter hereditatem Johannis Venman ex uno et 

inter hereditatem Johannis Broc ex alio ut dicebat promittens warandiam 
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et aliam obligationem deponere ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 302v 14 ±do 07-06-1386. 

Johannes gnd die Rode zvw Petrus gnd Rodeken alias gnd Keijser verkocht aan 

Adam van Mierd een n-erfcijns van .. ..... geld, 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 huis en erf van Cristianus van 

Zonne, nu behorend aan voornoemde verkoper, in ......., ....... ......., 

tussen erfgoed van Elijas van Zelem? enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus 

van Macharen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling 

aan de priesters van de Sint-Janskerk in Den Bosch en een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld, aan vrouwe Ermgardis van Waderle?. 

 

Johannes dictus die Rode filius quondam Petri dicti Rodeken alias dicti 

Keijser hereditarie vendidit Ade de Mierd hereditarium censum ....... 

....... ....... ....... ....... hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino (dg: ter) nativitatis Domini proxime futuro ex 

domo et area quondam Cristiani de Zonne #nunc ad ....... ....... .......# 

sita in Busco ad ....... ....... ....... ....... ....... ....... inter 

hereditatem (dg: Eliz) Elije de Zele[m?] ex uno et inter hereditatem 

quondam Petri de Macharen ex alio ut dicebat promittens ....... ....... 

....... ....... ....... ....... exceptis hereditario censu XL solidorum 

presbitris ecclesie sancti Johannis in Busco et hereditario censu XX 

solidorum dicte monete domine Ermgardi de W[aderle] ....... ....... 

....... ....... ....... Testes datum supra. 

 

1177 mf8 E 04 f.303. 

 Quinta post exaudi: donderdag 07-06-1386. 

 in die Urbani: vrijdag 25-05-1386. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 15-06-1386. 

 

BP 1177 f 303r 01 do 07-06-1386. 

Henricus zvw Katherina gnd Scutken verkocht aan Jutta van Collenberch een 

stuk land, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd Antsel, tussen voornoemde 

Jutta enerzijds en Oderadis dv Lambertus gnd Oderaden soen anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Katherine dicte Scutken peciam terre sitam in 

parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde ad locum dictum Antsel 

inter hereditatem Jutte de Collenberch ex uno et inter hereditatem 

Oderadis filie Lamberti dicti Oderaden soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicte Jutte promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Lonijs et Emont datum quinta post exaudi. 

 

BP 1177 f 303r 02 do 07-06-1386. 

Theodericus zvw Ancelmus gnd Maechs soen van Ghemert droeg over aan 

Arnoldus Hoernken 1/6 deel in een hoeve, op de plaats gnd op Rucvenne, in 

Heeswijk, tussen de gemeint enerzijds en Reijnerus van Lozebroec 

anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Ancelmi dicti Maechs soen de Ghemert unam 

sextam partem ad se spectantem in (dg: .) quodam manso sito supra locum 

dictum op Rucvenne in jurisdictione de Hezewijc inter communitatem ex uno 

et inter hereditatem Reijneri de Lozebroec ex alio atque in attinentiis 

dicti mansi (dg: ...) singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit Arnoldo Hoernken cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 303r 03 do 07-06-1386. 

Johannes Bessellen beloofde aan Willelmus van Oijen 20 oude schilden12, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-

11-1386) te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Willelmo de (dg: .) Oijen XX aude scilde 

scilicet IIII gulden pro tribus aude scilde ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 303r 04 do 07-06-1386. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen verkocht aan Willelmus die Potter 

(1) een beemd, in Moergestel, tussen Johannes Daneels enerzijds en 

Willelmus van den Venne anderzijds, (2) een stuk land gnd die Padeakker, in 

Moergestel, naast voornoemde Willelmus die Potter enerzijds en erfgoed van 

het gasthuis in Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg, belast met grondcijnzen. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der [B]ruggen quoddam pratum situm #in# 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis Daneels 

ex uno et inter hereditatem Willelmi van den (dg: ex) Venne ex alio atque 

peciam terre dictam die Padeacker sitam in dicta parochia #contigue# 

iuxta hereditatem Willelmi die Potter (dg: ex uno et inter) #ex uno et 

inter hereditatem hospitalis in Busco ex alio# tendentem cum uno fine ad 

communem viam ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo die Potter 

predicto promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 303r 05 do 07-06-1386. 

Johannes Sceijvel droeg over aan Jacobus van den Wiel 1 bunder land, die 

was van Gheerlacus van Zonne, in Rosmalen, ter plaatse gnd den Roemput, 

welke bunder jaarlijks gedeeld wordt tegen een bunder aldaar, behorend aan 

het Geefhuis in Den Bosch, aan hem verkocht door Ghisbertus Lijsscap de 

jongere zvw Arnoldus Ysebout. 

 

Johannes Sceijvel unum bonarium (dg: prati) terre quod fuerat olim 

Gheerlaci de Zonne situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum den 

Roemput et quod bonarium annuatim dividitur contra quod bonarium ibidem 

situm spectans ad mensam sancti spiritus in Busco (dg: u) venditum sibi a 

Ghisberto Lijsscap juniore filio quondam Arnoldi Ysebout prout in 

litteris continetur ut dicebat supportavit Jacobo van den Wiel promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et 

(dg: S) Neijnsel datum supra. 

 

BP 1177 f 303r 06 do 07-06-1386. 

Johannes Bijerman maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes Scillinc. 

 

Johannes Bijerman omnes vendiciones et aliencaiones factas per Johannem 

Scillinc calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 303r 07 vr 25-05-1386. 

Yda wv Godefridus gnd van Bommel droeg over aan Henricus Boden soen van 

Kuijc 60 mottoen, aan voornoemde wijlen Godefridus beloofd door Arnoldus 

gnd Ysebout Willelmus zvw Eelkinus en Zebertus van Hoculem. 

 

Yda relicta quondam Godefridi dicti de Bommel sexaginta denarios aureos 

communiter mottoen vocatos promissos dicto quondam Godefrido ab Arnoldo 

dicto Ysebout Willelmo filio quondam Eelkini et Zeberto de Hoculem prout 

                         
12 Zie → BP 1178 f 313r 06 za 28-08-1389, overdracht van drie 

schuldbekentenissen van 20 oude schilden, waarvan deze er mogelijk één is. 
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in litteris supportavit Henrico Boden soen de Kuijc cum litteris et jure. 

Testes Trude et Lonijs [datum] in die Urbani. 

 

BP 1177 f 303r 08 do 07-06-1386. 
Willelmus† van Ghestel (*) Hilla van Blakenbroec 

1. Gertrudis. 

Gertrudis dvw Willelmus van Ghestel droeg over aan haar zoon Willelmus alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar moeder Hilla 

van Blakenbroec. De brief aan hem overhandigen of aan Theodericus van de 

Broek. 

 

Solvit. 

Gertrudis filia quondam Willelmi de (dg: Gh) Ghestel cum tutore omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte 

quondam Hille de Blakenbroec sue matris successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Willelmo suo filio 

promittens cum tutore ratam servare. Testes (dg: datum supra) Lonijs et 

Neijnsel datum quinta post exaudi. (dg: tra) Tradetur littera sibi vel 

Theoderico de Palude. 

 

BP 1177 f 303r 09 do 07-06-1386. 

Clemencia dvw Willelmus Vleminc verkocht aan Johannes van Berkel bakker een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit alle erfgoederen, die behoorden aan voornoemde Clemencia, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, en uit cijnzen die op voornoemde 

erfgoederen betaald worden, welke erfgoederen met cijnzen voornoemde 

Clemencia in pacht uitgegeven had aan haar broer Godefridus Vleminc, te 

weten voor de cijnzen die eruit gaan, voor een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, en voor voornoemde erfpacht van 1 mud rogge. Verkoopster, en 

met haar Hermannus van den ?Damme en zijn vrouw Yda dv voornoemde Clemencia 

beloofden lasten af te handelen. 

 

Clemencia filia quondam Willelmi Vleminc cum tutore hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco #quam# solvendam #habet# 

hereditarie purificationis ex omnibus hereditatibus que spectabant ad 

dictam Clemenciam sitis in parochia de (dg: .) Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel et ex censibus supra dictas hereditates de jure solvendis quas 

hereditates (dg: dicta) cum dictis censibus dicta Clemencia dederat ad 

pactum (dg: di) Godefrido (dg: Vlemi) Vleminc suo fratri scilicet pro 

censibus annuatim [exinde] de jure solvendis atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure annuatim exinde de jure 

solvenda atque pro predicta paccione unius [modii] siliginis prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni de Berkel pistori supportavit cum 

litteris et jure promittentes cum ea Hermannus van den Da[mme?] maritus 

legitimus Yde sue uxoris filie dicte Clemencie et dicta Yda cum eodem 

tamquam cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

et sufficientem facere. Testes Lonijs et Emont datum supra. 

 

BP 1177 f 303r 10 do 07-06-1386. 

Matheus gnd Snoec droeg over aan Thomas Willems soen, tbv het gasthuis in 

Den Bosch bij de Gevangenpoort een b-erfcijns van 4 pond geld, die Zebertus 

gnd Dorre beloofd had met Lichtmis te betalen aan zijn broer Jacobus Dorre, 

gaande uit een stuk land, gnd die Laarbeemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Koelkens Hoeve, tussen erfgoed van de investiet van Berlicum enerzijds en 

voornoemde Zibertus anderzijds, welke cijns voornoemde Matheus verworven 

had van voornoemde Jacobus Dorre. 

 

[Ma]theus dictus Snoec hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

Zibertus dictus Dorre promisit se daturum et soluturum Jacobo Dorre suo 

fratri hereditarie purificationis ex pecia prati dicta communiter die 

Laerbeemt sita in parochia de Berlikem in loco dicto Koelkens Hoeve inter 

hereditatem investiti de Berlikem ex uno et inter hereditatem dicti 
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Zeberti ex alio quem censum dictus Matheus erga dictum Jacobum Dorre 

acquisiverat prout in litteris supportavit Thome Willems soen ad opus 

pauperum pro tempore in maiori hospitali sito in Busco prope portam 

captivorum decumbentium cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

procuratores dicti hospitalis qui fuerint pro tempore dictum censum 

annuatim levabunt et dictis pauperibus ...... ...... ...... ...... alias 

(dg: conve) convertent. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 303r 11 vr 15-06-1386. 

Jkvr Agnes dvw hr Johannes van Hoescot ridder verkocht? aan Johannes gnd 

die Raet zvw Henricus gnd Raet een beemd, gnd die Asbeemd, in Woensel, 

tussen Egidius van ...... enerzijds en Arka wv Johannes Sops anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg. De brief overhandigen aan ...... 

...... of aan hem. 

 

Domicella Agnes filia quondam domini Johannis de Hoescot militis #cum 

tutore# quoddam pratum (dg: situm in parochia de Woen) dictum die Asbeemt 

situm in parochia de Woenssel inter hereditatem Egidii de ...... ex uno 

et inter hereditatem Arke relicte (dg: Jo) quondam Johannis Sops ex alio 

tendens cum uno fine ad communem viam ut dicebat hereditarie ...... 

Johanni dicto die Raet filio quondam Henrici dicti Raet promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes Raet et Goessuinus 

datum (dg: ...) sexta post penthecoostes. ...... ...... ...... ...... vel 

sibi. 

 

BP 1177 f 303r 12 vr 15-06-1386. 

Arnoldus Wellens soen van Acht verkocht aan Godefridus van Lijemde bakker 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche? maat, met ...... in ...... te 

leveren, gaande uit (1) 1/3 deel in goederen, in Woensel, ter plaatse gnd 

Acht, tussen ...... ...... enerzijds en Henricus van Dommellen anderzijds, 

(2) ... .... land, gnd die ?Haije Akker, in Blaerthem Sint-Lambertus, 

tussen Johannes van den Pelbroec enerzijds en ...... ...... anderzijds, (3) 

een stuk land, gnd dat Klootke, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen 

Willelmus d... ...... enerzijds en ...... ...... anderzijds, (4) 6 vrachten 

hooiland gnd die Wertbeemd, en 3 vrachten hooiland, gnd ...... ......, in 

......, tussen Willelmus van Ghestel enerzijds en kv Ghibo van den Eijnde 

anderzijds, reeds belast met 30 schelling en 20 schelling gemeen paijment. 

 

Arnoldus Wellens soen de Acht hereditarie vendidit Godefrido de Lijemde 

pistori hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

B[usco?] solvendam ...... ...... ...... ...... tradendam ex tercia parte 

ad dictum venditorem spectante in bonis sitis in parochia de (dg: Acht) 

Woenssel in loco dicto Acht inter hereditatem ...... ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Dommellen (dg: ..) ex alio et ex attinentiis dicte tercie partis bonorum 

predictorum sin[gulis et universis] ...... ...... sitis ...... ...... 

...... terre (dg: sint) dicta die H[?a]ije Acker sita in parochia de (dg: 
?Mersel) #Blaerthem sancti Lamberti# inter hereditatem Johannis van den 

Pelbroec ex uno ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

ex pecia terre dicta dat Cloetken sita in dicta parochia de Blaerthem 

inter hereditatem Willelmi d... ...... ex [uno] ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... atque ex sex plaustratis feni dictis 

die Wertbeemt et tribus plaustratis feni dictis ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... ...... inter hereditatem Willelmi de 

Ghestel ex uno et inter hereditatem (dg: Ghib) liberorum Ghibonis van den 

Eijnde ex alio ut dicebat promittens super ...... ...... ...... ...... 

...... ...... ...... exceptis XXX solidis et XX solidis communis 

pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 303r 13 vr 15-06-1386. 

...... ...... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

...... ...... ...... ...... ...... ...... et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 303r 14 vr 15-06-1386. 

(dg: ...... ...... verkocht aan Jutta van den A). 

 

(dg: ...... ...... ...... ...... ...... hereditarie vendidit Jutte van 

den A). 

 

1177 mf8 E 05 f.303v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 303v 01 ±vr 08-06-1386. 

Agnes, Hadewigis, Katherina, Otta en Ermegardis, dvw Henricus van den 

Mortel zvw Arnoldus van den Mortel, Henricus van den Hoernic ev Elizabeth 

dvw voornoemde Henricus, en Gerardus Truden soen van Enghelen en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Henricus verklaarden een erfdeling gemaakt te hebben van 

erfgoederen die waren van voornoemde wijlen Henricus van den Mortel, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen. 

Voornoemde Agnes, Katherina en Otta kregen (1) een stuk land en een stuk 

weide, aaneengelegen, tussen voornoemde Henricus van den Hoernic enerzijds 

en voornoemde Heijlwigis anderzijds, (2) het woonhuis met ondergrond van 

voornoemde wijlen Henricus van den Mortel, en een huis, gnd een een buer, 

en een schaapskooi met ondergrond, aldaar, (3) de helft van de misse, te 

weten de helft aan de kant van het woonhuis, (4) een deel van de tuin 

aldaar, tussen voornoemd huis enerzijds en een gemene weg anderzijds, te 

weten het deel aan de kant van het huis, zoals afgepaald, (5) een stuk 

broekland, aldaar, over de weg, tussen Johannes Rutghers soen enerzijds en 

Hubertus van Lijeshout anderzijds, (6) 30 hont land van een heideland van 

voornoemde wijlen Henricus van den Mortel, gelegen ter plaatse gnd die 

Sporkt, beiderzijds tussen een gemene weg, te weten de 30 hont aan de 

oostkant, zoals afgepaald, (7) 3 morgen land van een beemd van 7 morgen, 

gelegen ter plaatse gnd in het Want, tussen kv Mathijas Fijen soen 

enerzijds en Johannes gnd Rutghers soen anderzijds, te weten de 3 morgen 

die gelegen zijn tussen voornoemde Heijlwigis enerzijds en voornoemde 

Ermgardis anderzijds, zoals afgepaald, (8) 12 hont land van een beemd gnd 

die Groot Beemd, naast de plaats gnd Poeldonk enerzijds en Albertus Heijnen 

soen en Johannes Rutghers soen anderzijds, te weten de 12 hont in die beemd 

tussen voornoemde Henricus van den Hoernic en Johannes van der Poeldonc 

enerzijds en voornoemde Albertus Heijnen soen en Johannes Rutghers soen 

anderzijds, zoals afgepaald, (9) een deel van een akker gnd die Stake 

Akker, tussen Zanderus Beken Suager van den Laer enerzijds en een weg 

anderzijds, te weten het deel dat ligt tussen Henricus van den Hoernic 

enerzijds en voornoemde Heijlwigis anderzijds. 

Voornoemde Gerardus Truden soen en zijn vrouw Heijlwigis beloofden lasten 

van hun kant af te handelen. Voornoemde Henricus van den Hoernic beloofde 

lasten van zijn kant af te handelen. 

Agnes, Katherine, Otta, Hadewigis, Ermgardis en Heijlwigis zullen elkaar 

recht van weg geven over hun deel in de beemd gnd die Groot Beemd. 

Voornoemde zes dochters en Henricus van den Hoernic zullen elkaar recht van 

weg geven in voornoemde beemd, gelegen ter plaatse gnd die Want. 

Elk van voornoemde Agnes, Hadewigis, Katherina, Otta, Ermgardis, Heijlwigis 

en Henricus van den Hoernic, zal (1) 1/7 deel betalen van 80 pond, 7 

kapoenen en 2/3 deel van 1 zester raapzaad, en van 2 vrachten hooi aan het 

klooster van Porta Celi, gaande uit erfgoederen van voornoemde wijlen 

Arnoldus van Mortel, gelegen onder de vrijdom, (2) 1/7 deel van de 

hertogencijnzen betalen, (3) en 1/7 deel uitvoeren van de diensten en 

lasten, die voornoemde wijlen Arnoldus van den Mortel voor voornoemd 
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klooster Porta Celi verrichtte. 

 

Agnes Hadewigis Katherina Otta et Ermegardis filie quondam Henrici van 

den Mortel filii quondam Arnoldi van den Mortel cum suis tutoribus 

Henricus van den Hoernic maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris #filie dicti quondam Henrici# et Gerardus Truden 

soen de Enghelen maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum 

tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

hereditatibus que fuerant dicti quondam Henrici van den Mortel sitis 

infra libertatem de Busco supra locum dictum Dungen ut dicebant mediante 

qua divisione pecia terre (dg: sita) et pecia (dg: ?m) pascue adiacentes 

site inter hereditatem #dicti# Henrici van den Hoernic ex uno et inter 

hereditatem (dg: G dicti Gerardi Truden soen) #dicte Heijlwigis# ex alio 

item domus habitationis #cum suo fundo# dicti quondam Henrici van den 

Mortel et domus dicta een buer et ovile cum suis fundis ibidem atque 

medietas fimarii dicti missen scilicet illa medietas que sita est versus 

dictam domum habitationis atque quedam pars orti siti ibidem inter dictam 

domum ex uno et inter communem plateam ex alio scilicet illa pars que 

sita est versus dictam domum prout huiusmodi pars ibidem est limitata 

atque pecia paludis sita ibidem ultra plateam inter hereditatem Johannis 

Rutghers soen ex uno et inter hereditatem Huberti de Lijeshout ex alio 

item triginta hont terre de terra mericali dicti quondam Henrici van den 

Mortel sita (dg: inter) ad locum dictum die Sporct inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex utroque latere coadiacentem scilicet 

illa triginta hont que sita sunt versus oriens prout ibidem sita sunt et 

limitata item tria iugera terre de quodam prato septem iugera continente 

sito in loco dicto int Want inter hereditatem liberorum Mathije Fijen 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti (dg: Rutgers) Rutghers 

soen ex alio scilicet illa tria iugera terre que sita sunt inter 

hereditatem (dg: Gerardi Truden soen) #dicte Heijlwigis# ex uno et inter 

hereditatem dicte Ermgardis ex alio (dg: prout) in ea quantitate qua 

ibidem sunt (dg: sit) sita et limitata item duodecim hont (dg: ter) terre 

(dg: sit) de quodam prato dicto die Groet Beemt sito iuxta locum (dg: lo) 

dictum Poeldonc ex uno et inter hereditatem Alberti Heijnen soen et 

Johannis Rutghers soen ex alio scilicet illa duodecim hont que sita sunt 

in dicto prato inter hereditatem dicti Henrici van den Hoernic et 

Johannis van der Poeldonc ex uno et inter hereditatem dictorum Alberti 

Heijnen soen et Johannis Rutghers soen ex alio prout ibidem sita et 

limitata ut dicebant prout dicte hereditates ibidem site sunt et limitate 

ut dicebant dictis Agneti (dg: -s) Katherine et Otte cesserunt in partem 

ut alii recognoverunt promittentes cum tutore ratam servare #et dampna 

equaliter portabunt# promiserunt insuper dicti Gerardus Truden soen et 

Heijlwigis eius uxor cum eodem tamquam cum tutore indivisi super habita 

et habenda obligationem (dg: et impeticionem) ex parte eorum in premissis 

existentem deponere promisit insuper dictus Henricus van den Hoernic 

super omnia #habita et habenda# obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione anexa quod #quilibet# dicte Agnetis (verbeterd uit: Agnes) 

Katherine et (dg: Otta viabunt ad dce minus dampnum dictas Kat Hadewigem 

Ermgardem et Heijlwigem per dictam ...) Otta Hadewigis Ermgardis et 

Heijlwigis viabunt alteram earundem per suam hereditatem (dg: -s) in 

dicto prato die Groetbeemt vocato (dg: sci) #scilicet# ad minus dampnum 

scilicet veniendi #et pergendi# cum suis bestiis et curru ad suas 

hereditates sibi mediante eadem divisione in eodem prato in partem sitam 

item quod quilibet dictarum sex filiarum et Henricus van den Hoernic 

viabunt alterum eorum ad minus dampnum in dicto prato in dicto loco die 

Want sito scilicet veniendi et pergendi et quilibet eorum ad suam 

hereditatem sibi in dicto prato in partem cessam per viam (dg: ..) in 

dicto prato ab eis ?signata cum suis bestiis et curru (dg: ad minus 

dampnum) quotiens indiguerit item quod quilibet dictorum Agnetis 

Hadewigis Katherine Otte Ermgardis Heijlwigis et Henrici van den Hoernic 
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(dg: solven) dabit et exsolvet singulis annis et perpetue unam septimam 

partem octoginta librarum septem caponum et duarum terciarum partium (dg: 

p) unius sextarii seminis raparum #et duorum plaustrorum feni# conventui 

de Porta (dg: de Porta) Celi annuatim solvendorum ex hereditatibus dicti 

quondam [Arnol]di de Mortel sitis infra dictam libertatem atque septimam 

censuum domino nostro duci ex (dg: dictis) #eisdem# hereditatibus de jure 

solvendorum (dg: sic quod aliis dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futuro ut ipsi super habita cum tutore super habita et habenda p mutuo 

promiserunt et quod quili) et quilibet eorum faciet et tenebit unam 

septimam partem de omnibus (dg: oneribus) serviciis et oneribus #(dg: 

singulis annis tempore debito)# que dictus quondam Arnoldus van den 

Mortel cum suis hereditatibus sitis infra dictam libertatem (dg: sitis) 

dicto conventui de Porta Celi facere consuevit annuatim (dg: sic) 

#singulis annis tempore debito sic faciet sic# quod aliis et eorum 

hereditatibus dampna exinde non eveniant qovis modo. 

+ item quedam pars agri dicti die Stake Acker siti inter hereditatem 

Zanderi !Beken Suager van den Laer ex uno et inter quandam viam ibidem ex 

alio scilicet illa pars [que sita est] inter hereditatem Henrici van den 

Hoernic ex uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis ex alio. 

 

BP 1177 f 303v 02 ±vr 08-06-1386. 

Hadewigis dvw Henricus van den Mortel zvw Arnoldus van den Mortel kreeg (1) 

de ondergrond van de schuur van voornoemde wijlen Henricus, (2) de helft 

van de misse, te weten de helft richting de schuur, (3) een deel van de 

tuin aldaar, gelegen aan beide einden van voornoemde schuur, zoals 

afgepaald, (4) een deel van een akker gnd die Groot Akker, gelegen achter 

voornoemde schuur, beiderzijds tussen Johannes Rutghers soen, en welk deel 

ligt tussen voornoemde Johannes Rutghers soen enerzijds en voornoemde 

Ermgardis anderzijds, (5) een deel van een stuk weideland aldaar, naast 

Henricus van der Boijdonc, te weten het deel dat ligt tussen voornoemde 

Agnes, Katherina en Otta enerzijds en voornoemde Ermgardis anderzijds, (6) 

10 hont van een heideland van voornoemde wijlen Henricus van den Mortel, 

gelegen ter plaatse gnd die Sporkt, beiderzijds tussen een gemene weg, te 

weten die 10 hont die gelegen zijn tussen voornoemde Heijlwigis enerzijds 

en voornoemde Ermgardis anderzijds, (8) 1 morgen land van een beemd van 7 

morgen, ter plaatse gnd in het Want, tussen kv Mathijas Fijen soen 

enerzijds en Johannes Rutghers soen anderzijds, te weten de morgen tussen 

een gemene weg enerzijds en voornoemde Henricus van den Hoernic anderzijds, 

(9) 4 hont land van een beemd gnd die Groot Beemd, naast de plaats gnd 

Poeldonk enerzijds en Albertus Heijnen soen en Johannes Rutghers soen 

anderzijds, te weten die 4 hont die gelegen zijn tussen voornoemde 

Heijlwigis enerzijds en voornoemde Ermgardis anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione fundus horrei dicti quondam Henrici (dg: sive 

edificii) et medietas fimarii ibidem scilicet illa medietas eiusdem 

fimarii que sita est versus dictum horreum et (dg: q) quedam pars orti 

ibidem siti ab utroque fine dicti horrei prout ibidem limitata item 

quedam pars cuiusdam agri dicti die Groet Acker siti retro dictum horreum 

inter hereditatem Johannis Rutghers soen ex (dg: uno et inter) utroque 

latere coadiacentem scilicet illa pars (dg: qu) dicti agri que sita est 

inter hereditatem dicti Johannes Rutghers (dg: ex) soen ex uno et inter 

hereditatem dicte Ermgardis ex alio item quedam pars cuiusdam pecie 

pascue site ibidem (dg: inter) #iuxta# hereditatem Henrici van der 

[B]oijdon[c] scilicet illa pars que sita est inter hereditates dictarum 

Agnetis Katherine et Otte ex uno et inter hereditatem dicte Ermgardis ex 

alio [item] decem hont terre de terra mericali dicti quondam Henrici van 

den Mortel sita in loco dicto die Sporct inter !hereditatem communem 

plateam ex utroque latere coadiacentem scilicet illa decem hont que sita 

sunt inter hereditatem dicte Heijlwigis ex uno et inter hereditatem dicte 

Ermgardis ex alio item unum iuger terre de quodam prato septem iugera 

continente sito in loco dicto int Want inter hereditatem liberorum 
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Mathije Fijen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Rutghers soen ex 

alio scilicet illud iuger terre que situm [est inter communem] plateam ex 

uno et inter hereditatem dicti Henrici van den Hoernic ex alio item 

quatuor hont terre (dg: in) de quodam prato dicto die Groet Beemt sito 

iuxta locum [dictum] Poeldonc ex uno et inter hereditatem Alberti Heijnen 

soen et Johannis Rutghers soen ex alio scilicet illa quatuor hont que 

sita sunt inter hereditatem dicte Heijlwigis ex uno et inter hereditatem 

dicte Ermgardis ex alio ut dicebant in ea quantitate qua ibidem sunt site 

et limitate ut dicebant dicte Hadewigi !in cesserunt in partem ut [alii] 

recognov[erunt] ....... ....... ....... promittentes per totum ut supra. 

 

BP 1177 f 303v 03 ±vr 08-06-1386. 

Et mediante eadem divisione pars. 

 

1177 mf8 E 06 f.304. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 304r 01 ±vr 08-06-1386. 

Voornoemde Ermgardis dvw Henricus van den Mortel zvw Arnoldus van den 

Mortel kreeg (1) een deel van de tuin gelegen tussen de osendrup van het 

woonhuis van voornoemde wijlen van den Mortel enerzijds en Johannes 

Rutghers anderzijds, te weten het deel dat ligt tussen voornoemde osendrup 

enerzijds en voornoemde Heijlwigis anderzijds, (2) een deel van een akker 

gnd die Groot Akker, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Rutghers, te 

weten het deel dat ligt tussen voornoemde Hadewigis enerzijds en voornoemde 

Heijlwigis anderzijds, (3) een deel van een stuk weide aldaar, direct naast 

Henricus van den Boijdonc, te weten het deel dat ligt tussen voornoemde 

Hadewigis enerzijds en Heijlwigis anderzijds, (4) 10 hont land van een 

heideland van voornoemde wijlen Henricus van den Mortel, ter plaatse gnd 

Sporkt, beiderzijds tussen een gemene weg, te weten die 10 hont die liggen 

tussen voornoemde Agnes, Katherina en Otta enerzijds en Hadewigis 

anderzijds, (5) 1 morgen land van een beemd van 7 morgen, ter plaatse gnd 

in het Want, tussen kv Mathijas Fijen soen enerzijds en Johannes Rutghers 

soen anderzijds, te weten die morgen die ligt tussen voornoemde Henricus 

van den Hoernic enerzijds en voornoemde Agnes en Otta anderzijds, (6) 4 

hont land in een beemd gnd den Grote Beemd, naast de plaats gnd Poeldonk 

enerzijds en Albertus Heijnen soen en Johannes Rutghers soen anderzijds, te 

weten die 4 hont land die liggen tussen voornoemde Hadewigis enerzijds en 

voornoemde plaats gnd Poeldonk anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quedam pars orti siti inter (dg: domum) 

stillicidium domus habitationis dicti quondam van den Mortel ex uno et 

inter hereditatem Johannis Rutghers ex alio scilicet illa pars que sita 

est inter dictum stillicidium dicte domus ex uno et inter hereditatem 

dicte Heijlwigis ex alio item quedam pars cuiusdam agri dicti die Gr[oet] 

Acker sita inter hereditatem dicti Johannis Rutghers ex utroque latere 

coadiacentem scilicet illa pars que sita est inter hereditatem dicte 

Hadewigis ex uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis ex alio item 

quedam pars pecie pascue dicte eeusel site ibidem #contigue# iuxta 

hereditatem Henrici van den Boijdonc scilicet illa pars que sita est 

inter hereditatem dicte Hadewigis ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

ex alio item decem hont terre de terra mericali dicti quondam Henrici van 

den Mortel sita in loco dicto S[porct] inter communem plateam ex utroque 

latere coadiacentem scilicet illa decem hont terre que sita (dg: ?inter) 

sunt inter hereditatem dictarum Agnetis Katherine et Otte ex uno et inter 

[hereditatem] Hadewigis ex alio item unum iuger terre de quodam prato 

septem iugera terre continente sito in loco dicto int Want inter 

hereditatem liberorum Mathije Fijen soen [ex] uno et inter hereditatem 

Johannis Rutghers soen ex alio scilicet illud iuger quod situm est inter 

hereditatem dicti Henrici van den Hoernic ex uno et inter hereditatem 

dictarum Agnetis et Otte ex alio item quatuor hont terre in prato dicto 
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den Groten Bent sito iuxta locum dictum Poeldonc ex uno et inter 

hereditatem Alberti Heijnen [soen] et Johannis Rutghers soen ex alio 

scilicet illa quatuor hont terre que sita sunt inter hereditatem dicte 

Hadewigis ex uno et inter dictum locum Poeldonc vocatum ex [alio] in ea 

quantitate qua ibidem site sunt et (dg: p) limitate ut dicebant dicte 

Ermgardi cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

promittens ut supra supra. 

 

BP 1177 f 304r 02 ±vr 08-06-1386. 

Voornoemde Henricus van den Hoernic kreeg (1) 10 hont land van een 

heideland van voornoemde wijlen Henricus van den Mortel, ter plaatse gnd 

Sporkt, beiderzijds tussen een gemene weg, te weten die 10 hont die liggen 

tussen voornoemde Heijlwigis enerzijds en Johannes van Vroenhoven 

anderzijds, (2) 1 morgen land van een beemd van 7 morgen, ter plaatse gnd 

in het Want, tussen kv Mathijas Fijen soen enerzijds en Johannes Rutghers 

anderzijds, te weten die morgen die ligt tussen voornoemde Ermgardis 

enerzijds en voornoemde Hadewigis anderzijds, (3) 4 hont land in een beemd 

gnd die Groot Beemd, naast de plaats gnd Poeldonk, enerzijds Albertus 

Heijnen soen en Johannes Rutghers soen anderzijds, te weten die 4 hont die 

liggen tussen voornoemde Agnes, Katherina en Otta enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (4) een akker met aangelegen erfgoederen, gelegen tussen 

Johannes Rutghers enerzijds en voornoemde Agnes, Katherina en Otta 

anderzijds. Voornoemde Henricus van den Hoernic zal voornoemde akker met 

aangelegen erfgoederen richting erfgoederen van voornoemde Agnes, Katherina 

en Otta omwallen. 

 

Et mediante qua divisione (dg: ...) decem hont terre de terra mericali 

dicti quondam Henrici van den Mortel sita in loco dicto Sporct inter 

communem plateam ex utroque latere scilicet illa decem hont terre que 

sita sunt inter hereditatem inter hereditatem dicte Heijlwigis ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Vroenhoven ex alio [item] unum iuger terre 

de quodam prato septem iugera terre continente sito in loco dicto int 

Want inter hereditatem liberorum Mathije Fijen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rutghers ex alio scilicet (dg: illa) illud iuger 

terre quod situm est inter hereditatem dicte Ermgardis ex uno et inter 

hereditatem dicte Hadewigis ex alio item quatuor hont terre in quodam 

prato dicto die Groet Beemt sito iuxta locum dictum Poeldonc ex uno et 

inter hereditatem Alberti (dg: Huij) Heijnen soen et Johannis Rutghers 

soen ex alio scilicet illa quatuor hont que sita sunt inter hereditatem 

dictarum Agnetis Katherine et Otte ex uno et inter communem plateam ex 

alio item quidam ager #cum hereditatibus adiacentibus# situs inter 

hereditatem Johannis Rutghers ex uno et inter hereditatem dictarum 

Agnetis Katherine et Otte ex alio ut dicebant dicto Henrico van den (dg: 

Hornic) Hoernic #prout ibidem site sunt et limitate# cesserunt in partem 

promittentes ut supra per totum tali condicione annexa quod (dg: q) 

dictus Henricus van den Hoernic dictum agrum terre cum hereditatibus (dg: 

..) sibi adiacentibus versus hereditates dictarum #(dg: ...)# Agnetis 

Katherine et Otte taliter perpetue (dg: circumbalb) circumvallabit sic 

quod eisdem Agneti Katherine et Otte dampna exinde non eveniant. 

 

BP 1177 f 304r 03 ±vr 08-06-1386. 

Voornoemde Heijlwigis, dvw Henricus van den Mortel zvw Arnoldus van den 

Mortel, ev Gerardus Truden soen van Enghelen kreeg (1) een deel van de 

tuin, gelegen naast de schuur van voornoemde wijlen Henricus van den 

Mortel, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Rutghers soen en 

voornoemde Hadewigis anderzijds, te weten het deel dat ligt tussen 

voornoemde Johannes Rutghers soen en Hadewigis enerzijds en voornoemde 

Ermgardis anderzijds, (2) een deel van een akker gnd die Groot Akker, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes Rutghers soen, te weten het deel dat 

ligt tussen voornoemde Johannes Rutghers soen enerzijds en voornoemde 

Ermgardis anderzijds, (3) een deel van een akker gnd die Stake Akker, 
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tussen Zanderus Belen Suager van den Laer enerzijds en een weg anderzijds, 

te weten het deel dat ligt tussen voornoemde Zanderus enerzijds en 

voornoemde Agnes, Katherina en Otta anderzijds, (4) een deel van een weide, 

gelegen naast Henricus van den Boijdonc, te weten het deel dat ligt tussen 

Johannes Bogart enerzijds en voornoemde Ermgardis anderzijds, (5) 10 hont 

land van een heideland van voornoemde wijlen Henricus van den Mortel, ter 

plaatse gnd Sporkt, beiderzijds tussen een gemene weg, te weten die 10 hont 

die liggen tussen voornoemde Henricus van den Hoernic enerzijds en 

voornoemde Hadewigis anderzijds, (6) 1 morgen land van een beemd van 7 

morgen, gelegen ter plaatse gnd in het Want, tussen Mathijas Fijen soen 

enerzijds en Johannes Rutghers soen anderzijds, te weten de morgen die ligt 

naast ....... Buc, (7) 4 hont land van een beemd gnd den Grote Beemd, naast 

de plaats gnd Poeldonk enerzijds en Albertus Heijnen soen en Johannes 

Rutghers soen anderzijds, te weten die 4 hont die gelegen zijn tussen 

Albertus Heijnen soen enerzijds en ....... ....wigis anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quedam pars orti siti iuxta horreum dicti 

quondam Henrici van den Mortel inter (dg: hereditatem dicte Ermgardis ex) 

#communem plateam# uno et inter hereditatem Johannis Rutghers soen et 

#dicte# Hadewigis ex alio scilicet illa pars que sita est inter 

hereditates dictorum Johannis Rutghers soen et dicte (dg: Er) Hadewigis 

[ex] !alio #et inter hereditatem dicte [Erm]gardis ex alio# item qua[dam] 

pars agri dicti die Groet Acker siti (dg: in h) inter hereditatem dicti 

Johannis Rutghers soen ex utroque latere coadiacentem scilicet illa pars 

que sita est inter dicti Johannis Rutghers [so]en ex uno et inter 

hereditatem dicte Ermgardis ex alio item quedam pars cuiusdam agri dicti 

die Stake Acker siti inter hereditatem Zanderi Belen S[ua]ger van den 

Laer ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam viam ex alio scilicet illa 

pars que sita est (dg: v) contigue iuxta dictam hereditatem dicti Zanderi 

(dg: pro ..) ex uno et inter [hereditates dictarum] Agnetis Katherine et 

Otte ex alio item quedam pars pecie pascue dicte eeusel site (dg: ibidem 

inter) #iuxta# hereditatem Henrici van der Boijdonc (dg: ex uno et inter) 

scilicet illa pars que sita est inter hereditatem Johannis Bogart ex uno 

et inter hereditatem dicte Ermgardis ex alio item decem hont terre de 

(dg: ter) terra mericali dicti [quondam] Henrici van den Mortel sita in 

loco dicto Sporct inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem 

scilicet illa decem hont terre que sita sunt inter hereditatem dicti 

Henrici van den Hoernic ex uno et inter hereditatem dicte Hadewigis ex 

alio item unum iuger terre de quodam prato septem iugera continente sito 

in loco dicto int Want inter hereditatem (dg: liberorum) Mathije Fijen 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Rutghers soen ex alio scilicet 

illud [iuger] terre [quod situm est] iuxta hereditatem ....... Buc item 

quatuor hont terre de prato (dg: p) dicto den Groten Beemt sito iuxta 

locum dictum Poeldonc [ex uno et inter hereditatem Alberti] Heijnen soen 

et Johannis Rutghers soen ex alio scilicet illa quatuor hont que sita 

sunt inter hereditatem Alberti Heijnen soen ex [uno et inter hereditatem] 

....... ......wigis ex alio (dg: ut d) in ea quantitate qua ibidem site 

sunt et limitate ut dicebant dicte Heijlwigi cesserunt in partem ut [alii 

recognoverunt promittentes] ....... per totum ut in primo contractu. 

 

1177 mf8 E 07 f.304v. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 15-06-1386. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 16-06-1386. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 18-06-1386. 

 

BP 1177 f 304v 01 vr 15-06-1386. 

Gertrudis wv Arnoldus Erenbrechts soen en haar schoonzoon Johannes van 

Berze verkochten aan Jutta van den Aker een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 lopen 

land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Scoervoert, tussen Rutgherus 
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Buerinc enerzijds en Jacobus van der Scoervoert anderzijds. 

 

Solvit. 

Gertrudis relicta quondam Arnoldi Erenbrechts soen cum tutore et Johannes 

de Berze eius gener hereditarie vendiderunt Jutte van den Aker 

hereditariam pacconem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: agro) #tribus 

lopinatis# terre sito in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto 

Scoervoert inter hereditatem Rutgheri Buerinc ex uno et inter hereditatem 

Jacobi van der Scoervoert ex alio ut dicebat promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Raet et Goessuinus datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 304v 02 vr 15-06-1386. 

Petrus Kathelinen soen van Beirghelen beloofde aan Arnoldus Heijme 4¼ 

gulden met Vastenavond aanstaande (di 19-02-1387) te betalen. 

 

Petrus Kathelinen soen van (dg: Be) Beirghelen (dg: pro de Dijnth) 

promisit Arnoldo Heijme IIII gulden et quartam partem unius gulden ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 304v 03 za 16-06-1386. 

Nijcholaus van Berze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 8 

schelling, een b-erfcijns van 6 schelling en een b-erfcijns van 8 

schelling, aan hem verkocht door Johannes van Loen bakker. 

 

Nijcholaus de Berze hereditarium censum octo solidorum et hereditarium 

censum sex solidorum et hereditarium censum octo solidorum venditos sibi 

a Johanne de Loen pistore prout in literis monuit de 3 anis. Testes 

Neijnsel et Scilder datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1177 f 304v 04 za 16-06-1386. 

Godefridus Ketelleer droeg over aan Johannes Fijen soen snijder, tbv hem en 

zijn vrouw Heijlwigis, voor de duur van hun leven, (1) zijn achterhuis met 

ondergrond in Den Bosch, naast het kerkhof van de Sint-Janskerk, tussen 

erfgoed van wijlen Aleijdis Aijkens enerzijds en erfgoed van de fabriek van 

voornoemde kerk anderzijds, (2) een stukje tuin direct achter voornoemd 

huis, 10 voet lang. 

 

Godefridus Ketelleer domum suam posteriorem cum eius fundo sitam in Busco 

iuxta cijmitherium ecclesie beati Johannis ewangeliste inter hereditatem 

quondam Aleijdis Aijkens ex uno et inter hereditatem fabrice dicte 

ecclesie ex alio atque particulam orti siti retro dictam domum que 

particula continet decem pedatas in longitudine scilicet illam particulam 

que sita est contigue iuxta dictam (dg: p) domum posteriorem ut dicebat 

supportavit Johanni Fijen soen sartori ad opus sui et ad opus Heijlwigis 

eius uxoris (dg: promittens warandiam et obligationem deponere tali) ab 

eisdem seu eorum altero diutius vivente in humanis hereditarie 

possidendam integraliter promittens warandiam et obligationem deponere 

tali condicone quod alter eorum dutius vivens dictam domum cum suo fundo 

et particulam orti ad eius vitam possidebit scilicet cum ipsi ambo mortui 

fuerint extunc ad dictum Godefridum hereditario jure devolvetur et 

revertetur. Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 304v 05 za 16-06-1386. 

Petrus die Wulner beloofde aan Denkinus van der Scueren 12 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Severinus 

aanstaande (di 23-10-1386) te betalen. 

 

Petrus die Wulner promisit Denkino van der Scueren XII Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad festum 
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Severini proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1177 f 304v 06 za 16-06-1386. 

Ghibo van der Veerdonc verkocht aan Herbertus Truden soen van Kessel een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd op die Lutteleinse Braak, tussen 

Arnoldus van Beke enerzijds en Johannes Zeghers soen anderzijds. 

 

Ghibo van der Veerdonc peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum op die Lutteleijnssche Brake inter hereditatem Arnoldi de Beke ex 

uno et inter hereditatem Johannis Zeghers soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Herberto Truden soen de Kessel promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 304v 07 za 16-06-1386. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder droeg over aan Willelmus van 

Langelaer 25 oude schilden, aan wijlen voornoemde hr Arnoldus Rover beloofd 

door hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover militis viginti quinque 

aude scilde (dg: -r) promissos dicto quondam domino Arnoldo Rover a 

domino Rijcoldo Koc milite prout in litteris supportavit Willelmo de 

Langelaer cum litteris et jure. Testes (dg: d) Lonijs et Goessuinus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 304v 08 ma 18-06-1386. 

Broeder Ygrammus van de abdij van Berne, de broers Walterus en Wijnricus, 

vrouwe Elizabeth priores in Hodonk, de gezusters Agnes en Johanna, kvw 

Henricus Roempot, Theodericus Waelwijns soen van Hemert ev Zensa, Lambertus 

Scaefdries ev Katherina, en Everardus van Onstaden ev Clemencia, dvw 

voornoemde Henricus, maakten een erfdeling van de goederen van voornoemde 

wijlen Henricus en wijlen diens vrouw Hilla. 

Voornoemde Walterus, Agnes en Johanna kregen (1) alle goederen en 

erfgoederen, waarin eerst voornoemde wijlen Henricus en daarna zijn vrouw 

Hilla gestorven waren, onder Oijen gelegen, tezamen met de cijnzen en 

onraad die uit deze goederen en erfgoederen gaan, (2) 1/3 deel van een 

b-erfcijns van 100 pond, die voornoemde wijlen Henricus Roemput in Megen 

beurde. 

Voornoemde vrouwe Elizabeth, Wijnricus en Everardus behouden een n-erfcijns 

van 5½ oude schild of de waarde, die voornoemde Walterus, Agnes et Johanna 

heden aan hen beloofden te betalen uit de aan hen ten deel gevallen 

goederen, gelegen in Oijen. 

 

....... ....... 

(dg: Walterus) Frater (dg: Wijnricus) #Ygrammus# conventus monasterii de 

Berna Walterus Wijnricus fratres #domina (dg: Hilla abbatissa in Hodonc) 

Elizabeth priorissa in Hodonc# Agnes et Johanna sorores liberi quondam 

Henrici Roempot cum tutore Theodericus Waelwijns soen de Hemert maritus 

et tutor legitimus Zense sue uxoris (dg: Everardus de Ons) Lambertus 

Scaefdries maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

et Everardus de Onstaden maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Clemencie sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti quondam 

Henrici et Hille quondam uxoris nunc ad ipsos spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione omnia bona et hereditates (dg: dicti) in quibus 

dictus quondam Henricus prius et dicta quondam Hilla eius uxor postea 

decesserunt quocumque locorum infra parochiam de (dg: Lijttoijen d) Oijen 

consistentes sive site simul cum omnibus censibus (dg: et) supra dicta 

bona et hereditates de jure solvendis atque cum omnibus oneribus dictis 

onraet ad dicta bona et hereditates de jure spectantibus et annuatim 

exinde de jure solvendis ut dicebant item (dg: hereditarius ce) tercia 
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pars hereditarii census centum librarum quem dictus quondam Henricus 

Roemput solvendum habuit in Me[gen] {hier is ruimte vrijgelaten} ut 

dicebant dictis Waltero Agneti et Johanne! cesserunt in partem !cesserunt 

in partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes cum tutore 

ratam servare (dg: et ob) et dampna equaliter portabunt promiserunt 

insuper dicti 3 #Walterus Agnes et Johanna# quod ipsi dicta onera ad 

supradicta ?bona et hereditates spectantia et exinde solvenda perpetue 

taliter tenebunt et exsolvent sic quod aliis heredibus dicti quondam 

Henrici Roemput et supra alias hereditates et bona dicti quondam Henrici 

Roempot dampna exinde non eveniant quovismodo salvis tamen dictis domine 

Elizabeth Wijnrico et Everardo hereditario censu quinque et dimidii aude 

scilt seu valorem quem dicti Walterus Agnes et Johanna {hier is ruimte 

vrijgelaten rond het doorgehaalde woord dictis} promiserunt dare et 

exsolvere #coram scabinis infrascriptis (dg: dictis)# dictis domine 

Eliz[abeth] Wijn#rico et Everardo# annuatim ex dictis bonis et 

hereditatibus dicti quondam Henrici Roempot sitis in (dg: Oijen) parochia 

de Oijen prout in litteris (dg: testes datum). Testes Scilder et Emont 

datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 304v 09 ma 18-06-1386. 

Voornoemde Walterus, Agnes en Johanna beloofden aan voornoemde Ygrammus, 

Lambertus en Theodericus 35 gulden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-

1386) te betalen. 

 

Dicti Walterus Agnes et Johanna promiserunt super omnia dictis Ygrammo 

Lamberto et Theoderico XXXV florenos dictos gulden ad Martini proxime 

futurum persolvendos. [Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 304v 10 ma 18-06-1386. 

Voornoemde Walterus, Agnes en Johanna beloofden aan voornoemde vrouwe 

Elizabeth, Wijnricus en Everardus een n-erfcijns van 5½ oude schilden of de 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle goederen en 

erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus Roempot en zijn vrouw Hilla, 

onder Oijen gelegen, waarin zij waren overleden. Het 1/3 deel in deze cijns 

dat aan voornoemde vrouwe Elizabeth behoort, gaat na haar overlijden naar 

erfgenamen van ....... Roempot. 

 

Dicti Walterus Agnes et Johanna #cum tutore# promiserunt indivisi se 

daturos et soluturos dictis domine Elizabeth Wijnrico et Everardo 

hereditarium censum quinque et dimidii aude scilde (dg: seu) !vocatorum 

seu valorem hereditarie Martini ex omnibus bonis et hereditatibus dicti 

quondam Henrici Roempot (dg: sitis) et Hille sue uxoris quocumque locorum 

infra parochia de Oijen consistentibus sive sitis in quibus quidem bonis 

et hereditatibus dictus quondam Henricus [prius] et Hilla quondam eius 

uxor postea decesserunt (dg: testes datum supra) hoc addito quod tercia 

pars ad dictam dominam Elizabeth spectans in dicto censu post eiusdem 

domine Elizabeth decessum ad hered[es] ....... Roempot revertetur. Testes 

datum supra]. 

 

BP 1177 f 304v 11 ma 18-06-1386. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1386-06-18, regest 433. 

Voornoemde hr Ygrammus, Lambertus Scaefdries en Theodericus Waelwijns soen 

van Hemert kregen (1) alle goederen en erfgoederen, waarin eerst voornoemde 

Henricus Roempot gestorven was en daarna zijn vrouw Hilla, gelegen zowel in 

Maren als in de dingbank van Meerwijk ter plaatse gnd die Grote Wert, als 

ook ter plaatse gnd die Hoeven, tezamen met de onraad die hieruit gaat, 

echter uitgezonderd 3 morgen land Maren ter plaatse gnd die Ham en 2 morgen 

land in Maren ter plaatse gnd Paddelaar die ten deel vielen aan voornoemde 

vrouwe Elizabeth, Wijnricus en Everardus, (2) een erfcijns van 34 

schelling, die Arnoldus Scape betaalt, (3) 1/3 deel van een erfcijns van 

100 pond, die voornoemde wijlen Henricus Roempot in Megen beurde. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

38 

Et mediante qua divisione omnia bona et hereditates in quibus dictus 

quondam Henricus Roempot prius et dicta (dg: H) quondam Hilla eius uxor 

postea decesserunt quocumque locorum infra parochiam de Maren (dg: 

consistentia et sita) quam in jurisdictione de Merewijc in loco dicto die 

Groten Wert (dg: consistentes sive site) quam eciam in loco dicto die 

Hoeven consistent[es] sive site cum omnibus oneribus dictis onraet (dg: 

ad) #ex# predictis hereditatibus et bonis de jure solvendis et ad easdem 

de jure spectantibus (dg: atque ..) exceptis tamen de dictis 

hereditatibus III iugeribus terre sitis in dicta parochia de Maren in 

loco dicto die Ham et II iugeribus terre sitis in parochia de Maren in 

loco dicto Paddelaer que tria et duo iu[gera] terre dictis (dg: domino 

Christiano Lamberto et Theoderico) #domine Elizabeth Wijnrico et 

Everardo# mediante eadem divisione cesserunt in partem item hereditarius 

census XXXIIII solidorum (dg: monete) quem Arnoldus Scape solvere tenetur 

annuatim item tercia pars hereditarii census centum librarum monete quem 

dictus quondam Henricus Roempot solvendum habuit annuatim in Megen ut 

dicebant dictis domino (dg: Wijnrico) Christiano [13Ygrammo Lamberto] et 

Theoderico cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes ut 

supra (dg: ad) et dampna equaliter portabunt et quod ipsi dicta onera 

solvent et portabunt etc ut prius ....... ........ 

 

BP 1177 f 304v 12 ma 18-06-1386. 

(dg: beloofden aan voornoemde {ruimte vrijgelaten} 35 gulden met Sint-

Martinus) aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

(dg: promiserunt dictis {ruimte vrijgelaten} XXXV florenos dictos gulden 

ad Martini) proxime futurum persolvendos. 

 

1177 mf8 E 08 f.305. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 20-06-1386. 

 

BP 1177 f 305r 01 ma 18-06-1386. 

Voornoemde vrouwe Elizabeth priores van Hodonc, Wijnricus en Everardus, kvw 

Henricus Roempot, kregen (1) alle goederen en erfgoederen van voornoemde 

wijlen Henricus Roempot, waarin voornoemde Henricus eerst gestorven was en 

daarna zijn vrouw Hilla, ter plaatse gnd Oeteren of ter plaatse gnd der 

Schutkamp, met de onraad die hieruit gaat, (2) een huis en erf van 

voornoemde wijlen Henricus Roempot in Den Bosch, in de straat gnd 

Papenhuls, direct naast erfgoed van Jacobus van Berze van der Horst, met de 

cijns die hieruit jaarlijks gaat, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die 

wijlen Henricus Roempot beurde uit erfgoederen gelegen in Berghem, (4) alle 

cijnzen die voornoemde wijlen Henricus Roempot ten tijde van zijn 

overlijden beurde, zowel onder Den Bosch als onder Oisterwijk en Haaren, 

(5) 3 morgen land van voornoemde wijlen Henricus Roempot, onder Maren, ter 

plaatse gnd die Ham, (6) 2 morgen land van voornoemde wijlen Henricus 

Roempot, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, met dijken, waterlaten, 

sloten en sluizen, (7) 1/3 deel van een b-erfcijns van 100 pond, die 

voornoemde wijlen Henricus Roempot in Megen beurde. Het 1/3 deel hierin dat 

kwam aan voornoemde vrouwe Elizabeth zal, na haar overlijden, gaan naar 

erfgenamen van voornoemde Henricus en Hilla. 

 

Et traditur. 

Et mediante qua divisione omnia bona et hereditates dicti quondam Henrici 

Roempot in quibus idem quondam Henricus prius et Hilla quondam eius uxor 

postea decesserunt quocumque locorum ad locum dictum Oeteren seu in loco 

dicto der Scut Camp consistentia sive sita cum suis juribus et 

attinentiis prout dictus quondam #Henricus# dicta bona et hereditates 

possidere consuevit #et in eisdem decessit# simul cum omnibus oneribus 

dictis (dg: omnibus dictis) onraet annuatim exinde de jure solvendis et 

                         
13 Aanvulling op basis van BHIC 2092 Berne 1386-06-18. Volgens de bewaard gebleven brief 
vielen deze goederen ten deel aan hr Ygrammus, Lambertus en Theodericus. 
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(dg: ..) ad premissa de jure spectantibus item domus et area dicti 

quondam Henrici Roempot sita in [Busco] in vico dicto Papenhuls contigue 

iuxta hereditatem Jacobi de Berze van der Horst cum censu annuatim exinde 

de jure solvendo item hereditaria paccio dimidii modii siliginis quam 

quondam Henricus Roempot solvendam habuit ex hereditatibus sitis in 

Berchen item omnes census (dg: cen) quos dictus quondam Henricus Roempot 

tempore sui obitus solvendos habebat [tam infra] oppidum de Buscoducis 

quam infra parochiam de Oesterwijc et de Haren prope Oesterwijc item tria 

iugera terre dicti quondam Henrici Roempot sita infra parochiam de Maren 

in loco dicto die Ham atque duo iugera terre dicti quondam Henrici 

Roempot sita in parocia de Mare in loco dicto Paddelaer (dg: item tercia 

pars) cum (dg: oneribus [dictis] onraet ad hoc censibus) aggeribus 

aqueductibus fossatis et slusis ad hoc de jure spectantibus item tercia 

pars hereditarii census centum librarum quem dictus quondam He[nricus] 

Roempot in Megen habuit solvendum ut dicebant dictis domine Elizabeth 

Wijnrico et Everardo cesserunt (dg: in partem) {hier is een stukje 

opengelaen} cesserunt in partem promittentes #cum tutore# ratam servare 

et dampna equaliter portabunt et quod ipsi dicta onraet ad premissa 

spectantia ut dictum est taliter solvent et tenebunt sic quod aliis 

[dampna] exinde non eveniant tali condicione quod dicta domina Elizabeth 

terciam partem sibi in premissis competentem ad suam vitam possidebit 

post eius decessum ad heredes dictorum Henrici (dg: Roempot) #et Hille# 

hereditarie revertendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305r 02 ma 18-06-1386. 

Voornoemde vrouwe Elizabeth, Winricus en Everardus beloofden aan voornoemde 

hr Ygrammus, Lambertus en Theodericus 35 gulden met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Dicti domina Elizabeth Winricus et #Everardus# promiserunt dictis domino 

Ygrammo Lamberto et Theoderico XXXV florenos ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305r 03 ma 18-06-1386. 

Ghibo Buijc vleeshouwer beloofde aan Goeswinus zvw Andreas van Bernheze 40 

oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Ghibo Buijc carnifex promisit Goeswino filio quondam Andree de (dg: B) 

Bernheze XL aude scilde sclicet IIII florenos pro tribus aude scilde 

computato ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305r 04 wo 20-06-1386. 

Johannes gnd Heijnsen soen van Meerwijc verkocht aan Nijcolaus gnd Coel zvw 

Arnoldus gnd Jans soen (1) een kamer14 met ondergrond in Den Bosch, aan een 

straat die loopt voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van Lake, tussen 

erfgoed van Arnoldus zvw Zeelkinus zv Marcelius vleeshouwer enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Ghestel anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin, recht 

achter voornoemde kamer, tussen erfgoed van voornoemde wijlen vrouwe van 

Lake enerzijds en de stal van voornoemde Johannes van Ghestel anderzijds, 

welke kamer en deel van de tuin afgemeten moeten worden vanaf voornoemde 

straat achterwaarts ter lengte van 48 voet 1 duim, aan hem in cijns 

uitgegeven door voornoemde Johannes van Ghestel. Verkoper en zijn vrouw 

Cristina dvw Johannes gnd Sempel Jan beloofden lasten af te handelen van de 

kant van wijlen zijn vrouw Marina dvw Godefridus van Tricht, uitgezonderd 

de cijns en de voorwaarde in de schepenbrief vermeld. 

 

Johannes dictus Heijnsen soen de Meerwijc quandam cameram cum eius fundo 

sitam in Busco ad vicum tendentem ante domum habitationis quondam domine 

                         
14 Zie → BP 1178 f 005r 08 do 21-11-1387, verkoop van deze goederen. 
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de Lake inter hereditatem Arnoldi filii quondam Zeelkini filii Marcelii 

carnificis ex uno et inter hereditatem hereditatem Johannis de Ghestel ex 

alio atque quartam partem cuiusdam orti siti ibidem retro dictam cameram 

inter hereditatem dicte quondam domine de Lake ex uno et inter stabulum 

dicti Johannis de Ghestel ex alio scilicet illam quartam partem 

supradicti orti que sita est recte retro dictam cameram que camera cum 

suo fundo et quarta pars dicti orti mensurando easdem a dicto vico 

retrorsum longitudinem quinquaginta octo pedatarum et unius pollicis 

habent et habebunt datas ad censum sibi a dicto Johanne de Ghestel prout 

in litteris hereditarie vendidit Nijcolao dicto Coel filio quondam 

Arnoldi dicti Jans soen supportavit cum litteris et jure promittentes #et 

cum eodem Cristina eius uxor filia quondam Johannis dicti Sempel Jan cum 

eodem tamquam cum tutore# super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem et calangiam ex parte et ex parte quondam 

Marine sue uxoris filie quondam Godefridi de Tricht et ex parte 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Marine in premissis existentes et 

eventuras deponere exceptis censu et condicione in dictis litteris 

contentis. Testes Lonijs et Raet datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 305r 05 wo 20-06-1386. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus gnd Jans soen verkocht aan Johannes gnd 

Heijnssen soen van Meerwijc een hofstad in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Matheus Becker enerzijds en het 

woonhuis van wijlen Arnoldus Snoec anderzijds, aan voornoemde Nijcholaus in 

cijns uitgegeven15 door Theodericus gnd van der Vorst gewantscheerder, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi dicti Jans soen domistadium 

situm in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Mathei 

Becker ex uno et inter domum habitationis quondam Arnoldi Soec ex alio 

cum attinentiis dicti domistadii datum censum dicto Nijcholao a 

Theoderico dicto van der Vorst rasore pannorum prout in litteris (dg: 

hereditarie vendidit simul cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus) ut dicebat vendidit Johanni dicto Heijnssen soen de 

Meerwijc supportavit cum litteris et j[ure] promittens ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: de) sui deponere excepto (dg: censibus) censu 

in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305r 06 wo 20-06-1386. 

(dg: Th). 

 

BP 1177 f 305r 07 ±wo 20-06-1386. 

Theodericus zvw Reijnerus van Merenvoert verkocht aan Yseboldus zvw 

Henricus gnd Joncer, tbv Luijtgardis dvw voornoemde Henricus Joncer, een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo, ter 

plaatse gnd ten Hout, te leveren, gaande uit een stuk land en een 

aangelegen stuk beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd den Hout, tussen 

Nijcholaus gnd Coel van Bijstervelt enerzijds en Arnoldus gnd Vestarts 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 

voornoemde Yseboldus. 

 

Theodericus filius quondam Reijneri de (dg: Meervenne) #Merenvoert# 

hereditarie vendidit Yseboldo filio quondam Henrici dicti Joncer ad opus 

Luijtgardis filie dicti quondam Henrici [Jo]ncer hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Mierle solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: loco) parochia de Mierle ad locum dictum ten 

Hout tradendam ex pecia terre #et# pecia prati sibi adiacente sitis in 

parochia de Mierle ad (dg: locum) dictum locum den Hout vocatum inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel de Bijstervelt ex uno et inter 

                         
15 Zie ← BP 1177 f 231v 10 do 05-04-1386, uitgifte van de hofstad. 
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hereditatem Arnoldi dicti Vestarts ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam deponere excepto censu dominorum fundi exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum [supra]. Tradetur littera dicto 

Yseboldo. 

 

BP 1177 f 305r 08 ±wo 20-06-1386. 

Willelmus van Broeghel ev Margareta dv Johannes gnd Belen soen droeg over 

aan Willelmus van der Eijcke een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Helmond, die voornoemde Willelmus van der Eijcke met Lichtmis moest leveren 

aan voornoemde Johannes, gaande uit (1) een akker, gnd die Passe Akker, in 

Liedorp, ter plaatse gnd Hersel, tussen Henricus van Cranenbroec enerzijds 

en Theodericus Kathelinen soen van den Boemen anderzijds, (2) een stuk 

beemd, in Liedorp, ter plaatse gnd Hersel, tussen kv Metta Ysebouts 

enerzijds en Meelkinus Melijs soen anderzijds, welke pacht nu aan hem 

behoort. De brief aan hem overhandigen of aan Gerardus van Doerne. 

 

+ (dg: s). 

Willelmus de Broeghel maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete 

sue uxoris filie Johannis dicti Belen #soen# hereditariam paccionem 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Helmont quam Willelmus van der 

Eijcke dicto Johanni solvere tenetur hereditarie purificationis ex quodam 

agro terre dicto die Passche Acker sito in parochia de Liedorpe in loco 

dicto Her[s]el inter hereditatem (dg: Jo) Henrici de Cranenbroec ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Kathelinen soen van den Boemen ex alio 

atque ex pecia prati sita in parochia et loco predictis inter hereditatem 

#liberorum# Mette Ysebouts ex uno et inter hereditatem Meelkini Melijs 

soen ex alio ut dicebat et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat 

supportavit dicto Willelmo van der Eijcke promittens warandiam et 

obligationem (dg: ex parte) deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel Gerardo de Doerne. 

 

BP 1177 f 305r 09 ±wo 20-06-1386. 

Henricus zv Johannes gnd Screijnmaker van Oerscot droeg over aan Henricus 

van der Bruggen 43 mottoen, 25 plakmeeuwen geld van Holland voor 1 mottoen 

gerekend, aan hem beloofd16 door Willelmus nzvw Johannes gnd Marscalc van 

Oerscot. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Johannis dicti Screijnmaker de Oerscot 

quadraginta tres aureos denarios communiter mottoen vocatos (dg: ...) 

scilicet viginti quinque denarios communiter placmeuwen vocatos monete 

Hollandie pro quolibet dictorum aureorum denariorum mottoen vocatorum 

computato promissos sibi a Willelmo filio naturali quondam Johannis dicti 

Marscalc de Oerscot prout in litteris #ut dicebat# supportavit Henrico 

van der Bruggen (dg: ..). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305r 10 ±wo 20-06-1386. 

Lambertus van Goubordingen verklaarde dat Petrus die Haen 105 Brabantse 

dobbel heeft betaald, in afkorting van 149 Brabantse dobbel, aan beloofd 

door voornoemde Petrus. 

 

(dg: ?Ar) Lambertus de Goubordingen palam recognovit sibi fore 

satisfactum per Petrum die Haen de centum et quinque Brabant dobbel in 

abbreviationem centum et quadraginta novem Brabant dobbel sibi a dicto 

Petro in litteris etc promissorum ut dicebat. Testes Neijnsel et Raet 

datum supra. 

 

1177 mf8 E 09 f.305v. 

 Sexta post sacramenti: vrijdag 22-06-1386. 

 

                         
16 Zie ← BP 1177 f 299r 11 do 17-05-1386, belofte 43 mottoenen op 02-02-1387 te betalen. 
Frasering: “25 Hollandse plakken voor 1 mottoen gerekend”. 
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BP 1177 f 305v 01 vr 22-06-1386. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech en Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus, ev 

Jutta dvw voornoemde Petrus, maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

behoren. 

Voornoemde Jacobus kreeg (1) een stenen huis en erf, met zijn weg, van 

voornoemde wijlen Petrus, in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen 

erfgoed van Willelmus Scilder enerzijds en erfgoed van Hilla Jonckers 

anderzijds, (2) 1 morgen land ter plaatse gnd die Hoge Vogeldonk, (3) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, (4) een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Son, welke beide erfpachten aan voornoemde wijlen Petrus 

Steenwech waren verkocht door Johannes zvw Leonius van Erpe, (5) een 

n-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes Priems soen betaalt uit een beemd 

in Haaren, in Nortbroek, (6) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, 

gaande uit een stuk land in Haaren, ter plaatse Beilver, (7) een b-erfcijns 

van 4 pond voornoemd geld die Willelmus Koc van Beilver betaalt uit 1½ 

bunder beemd in Haaren, ter plaatse Belver, ter plaatse Nortbroek, welke 

cijnzen van 4 pond, 3 pond en 4 pond Heijlwigis wv voornoemde Petrus 

Steenwech verworven had van Nijcholaus gnd Coel zvw Walterus van Oerle, (8) 

50 schelling b-erfcijns, een oude groot Tournoois gled van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

aan voornoemde wijlen Petrus Steenwech verkocht door Theodericus van 

Ghemert. 

 

(dg: Jab). 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech et Arnoldus de Eijndoven filius 

Ghevardi maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie 

dicti quondam Petri palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuor 

fecisse de quibusdam bonis #(dg: dicti)# ad se spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione domus lapidea et area cum #sua via et cum (dg: 

suis)# suis attinentiis dicti quondam Petri sita in Busco ad locum dictum 

Zile inter hereditatem Willelmi Scilder ex uno et inter hereditatem Hille 

Jonckers ex alio item unum iuger terre situm ad locum dictum die Hoeghe 

Voegheldonc item hereditraria paccio unius modii modii siliginis mensure 

de Busco et hereditaria paccio duorum modiorum siliginis mensure de Zonne 

venditas (dg: Pet) #dicto# quondam Petro Steenwech a Johanne filio 

quondam Leonii de Erpe prout in litteris item hereditarius census quatuor 

librarum monete quem Johannes Priems soen solvere tenetur #ex prato sito 

in parochia de [H]aren in Nortbroec# atque hereditarius census trium 

librarum dicte monete solvendus hereditarie ex pecia prati sita in 

parochia de Haren ad locum dictum Beilver atque hereditarius census 

quatuor librarum dicte monete quem Willelmus Koc de Beilver solvere 

tenetur hereditarie uno et dimidio bonariis prati sitis in parochia de 

Haren ad locum dictum Belver in loco dicto Nortbroec quos census IIII 

librarum trium librarum et quatuor librarum Heijlwigis relicta dicti 

quondam Petri Steenwech erga Nijcholaum dictum Coel filium quondam 

Walteri de Oerle acquisiverat prout hec et alia in litteris continentur 

item (dg: hereditarius cen) quinquaginta solidos hereditarii census 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis (dg: com) in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris venditos dicto quondam Petro Steenwech a Theoderico de Ghemert 

(dg: ut dicebat) #prout in litteris# dicto Jacobo cesserunt in partem ut 

alter recognovit promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes Lonijs et Steenwech datum sexta post sacramenti. 

 

BP 1177 f 305v 02 vr 22-06-1386. 

Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus kreeg (1) 4 morgen land in Empel, boven 

in der Kerken Kamp, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Empel enerzijds 

en den Overste Bloetkamp anderzijds, (2) ¼ deel van 2 kampen van 16 morgen, 

welke twee kampen Gerardus Monic verworven had van Willelmus gnd van 

Gielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna dv Willelmus Vrancken, gelegen in Empel 

ter plaatse gnd Slagen, welk ¼ deel Wellinus van Neijnsel tbv voornoemde 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

43 

wijlen Petrus Steenwech van voornoemde Gerardus Monic verworven had. 

Arnoldus moet hieruit een n-erfcijns van 7 pond geld betalen aan voornoemde 

Jacobus. 

 

Et mediante qua divisione quatuor iugera terre sita in parochia de (dg: 

Erpe) Empel in campo dicto der Kercken Camp superius #in# eodem campo 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et inter campum 

dictum den Overste Bloetcamp ex alio atque quartam partem duorum camporum 

sedecim iugera (dg: vel) terre vel circiter continentium quos duos campos 

(dg: idem) Gerardus Monic erga Willelmum dictum de Gielbeke et domicellam 

Johannam suam uxorem filiam Willelmi Vrancken acquisiverat sitorum in 

parochia de Empel ad locum dictum Slagen quam (dg: partem p) quartam 

partem (dg: Wellinum) Wellinus de Neijnsel ad opus dicti quondam (dg: 

Petri Petri) Petri Steenwech erga #dictum# Gerardum Monic acquisiverat ut 

dicebant dicto Arnoldo (dg: ces) de Eijndoven cesserunt in partem ut 

alter recognovit promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt 

salvo tamen dicto Jacobo (dg: in dictis) #prout in litteris# premissis 

hereditario censu septem librarum monete quem dictus Arnoldus sibi ex 

eisdem promisit coram scabinis infrascriptis prout in litteris. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 03 vr 22-06-1386. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 192, inv.nr.2493, 22-06-1386. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Jacobus een n-erfcijns van 7 

pond geld, met Kerstmis te betalen uit voornoemde 4 morgen en ¼ deel van de 

twee kampen. 

 

Dictus Arnoldus promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo 

hereditarium censum septem librarum monete hereditarie nativitatis Domini 

ex premissis dictis quatuor iugeribus et quarta parte dictorum duorum 

camporum. Testes (dg: da) datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 04 vr 22-06-1386. 

Engbertus gnd Egghel van den Berghe verkocht aan zijn broer Johannes zijn 

goederen in Nuenen, ter plaatse gnd Nuenrebeke, zoals Reijnerus Ghiben soen 

die als hoevenaar beteelt, belast met grondcijnzen en een b-erfpacht. 

 

(dg: Enghelbertus). 

Engbertus dictus Egghel van den Berghe bona sua sita in parochia de 

Nuenen ad locum dictum Nuenrebeke cum suis attinentiis universis 

quocumque locorum consistentia sive sita prout Reijnerus Ghiben soen 

tamquam colonus eorundem bonorum dicta bona cum suis attinentiis ad 

presens possidet et colit ut dicebat vendidit Johanni suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi et paccione annuatim exinde de jure solvendis. Testes Lonijs et 

Scilder datum (dg: s) in crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 305v 05 vr 22-06-1386. 

Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth verklaarden dat Johannes 

van der Warden, Willelmus Jutten soen en Deijnkinus zvw Henricus Dijebout 

alle geldsommen aan hem hebben betaald, die zij aan voornoemde Paulus en 

Elizabeth verschuldigd waren en alle achterstallige termijnen van vijf 

pachten, die zij aan voornoemde Paulus en Elizabeth moeten leveren. 

 

Zolvit. (dg: Scabini noluerunt .. .......... .......). Solvit.  

Paulus #Bits soen# de Os et Elizabeth eius uxor palam recognoverunt 

#sibi# Johannem van der Warden Willelmum Jutten soen Deijnkinum (dg: fi 

He) filium quondam Henrici Dijebout satisfecisse de omnibus pecuniarum 

summis quas ipsi dictos Paulo et Elizabeth seu eorum alteri debebant a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem et ab omnibus 

arrestadiis eis deficientibus #a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem# occacione quinque paccionum quas ipsi dictis Paulo et 
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Elizabeth seu eorum alteri solvere tenentur. Testes Truden et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 06 vr 22-06-1386. 

Henricus zvw Paulus gnd Aelbrechts soen verkocht aan zijn broer Johannes 

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

 

Henricus filius (dg: Pa) quondam Pauli dicti Aelbrechts soen omnia et 

singula bona (dg: mob) sibi de morte quondam parentum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive [sita ut] dicebat 

hereditarie vendidit Johanni suo fratri promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 07 vr 22-06-1386. 

Gerardus Kal verkocht aan Petrus Roeuwe een hofstad, huis en tuin, in 

Geffen, tussen wijlen Johannes van Nuwelant enerzijds en kv Johannes gnd 

Nezen soen anderzijds, aan voornoemde Gerardus uitgegeven door Godefridus 

van Beest zvw Willelmus van Beest, belast met de pacht en voorwaarde in de 

brief vermeld. 

 

Gerardus Kal domistadium domum et ortum sitos in parochia de Gheffen 

inter hereditatem Johannis quondam de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem liberorum Johannis dicti Nezen soen ex alio datos ad (dg: 

censum) pactum dicto Gerardo a Godefrido de Beest filio quondam Willelmi 

de Beest prout in litteris hereditarie (dg: vendidit supportavit) 

#vendidit# Petro Roeuwe cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione et (dg: obligatione) 

condicione in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 08 vr 22-06-1386. 

Johannes Dapper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Dapper prebuit obtinuit. 

 

BP 1177 f 305v 09 vr 22-06-1386. 

Makarius gnd Kerijs gnd Happen soen van Wetten verkocht aan Rijcoldus 

Borchgreve een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in Nuenen, 

naast de molen van Wetten, tussen Ywanus Berijs soen enerzijds en Arnoldus 

Yewijns anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling gemeen 

paijment, (2) een stuk land, gnd die Wijbeemd, in Nuenen, op het water gnd 

die Dommel enerzijds en erfgoed van het klooster van Hoedonc anderzijds, 

(3) 8 lopen roggeland, gnd die Groot Akkeren, in Nuenen, tussen Ywanus 

Berijs soen enerzijds en wijlen Henricus Stierken anderzijds, (4) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, die Engbertus gnd Egghel van 

den Berge moet leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit een stuk 

roggeland, 4 lopen rogge groot, in Nuenen, naast de kerk van Nuenen, achter 

Willelmus van Ouden; de onderpanden reeds belast met grondcijnzen. 

 

Makarius dictus Kerijs dictus Happen soen de Wetten hereditarie vendidit 

Rijcoldo Borchgreve hereditarium censum IIorum aude scilde #Francie# seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis ex domo et domistadio et 

orto sitis in parochia de Nuenen (dg: in l) iuxta molendinum de Wetten 

inter hereditatem Ywani Berijs soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Yewijns ex alio item ex pecia terre dicta die Wijbeemt sita in dicta 

parochia supra aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem 

conventus de Hoedonc ex alio item ex octo lopinatis terre siliginee (dg: 

sitis in dicta parochia inter) dictis die Groet Ackeren sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Ywani Berijs soen (dg: so) ex uno et inter 

hereditatem (dg: quo) quondam Henrici Stierken ex alio item ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Nuenen quam 
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Engbertus dictus Egghel van den Berge dicto venditori solvere tenetur 

annuatim et hereditarie ex pecia terre siliginee quatuor lopinos 

siliginis in semine capiente sita in dicta parochia de Nuenen iuxta (dg: 

hereditatem) ecclesiam de Nuenen retro hereditatem Willelmi de Ouden 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu XL solidorum communis pagamenti ex dictis domo 

domistadio et orto et censibus dominorum fundi (dg: -s) ex premissis 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 10 vr 22-06-1386. 

Hepkinus zvw Johannes Happen soen van Wetten verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Hepkinus (dg: de We) filius quondam Johannis Happen soen de Wetten 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 11 vr 22-06-1386. 

Ywanus gnd Kerijs soen en zijn vrouw Agnes dvw Happo van Wetten verkochten 

aan Rijcoldus Borchgreve een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een hofstad, huis en tuin, 

in Nuenen, naast de molen van Wetten, tussen Makarius gnd Kerijs Happen 

soen enerzijds en Johannes zv Henricus gnd Zannen soen anderzijds, (2) een 

akker gnd die Groot Akker, in Nuenen, tussen voornoemde Macharius enerzijds 

en kvw Johannes zv Henricus van Boert anderzijds, deze akker reeds belast 

met 1 penning cijns. 

 

Ywanus dictus Kerijs soen maritus legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Happonis de Wetten et dicta Agnes cum eodem tamquam 

cum tutore hereditarie vendiderunt Rijcoldo Borchgreve hereditarium 

censum unius aude scilt monete regis Francie seu valorem solvendum 

hereditarie purificationis ex domistadio domo et orto sitis in parochia 

de Nuenen iuxta molendinum de Wetten inter hereditatem Makarii dicti (dg: 

Kerij) Kerijs Happen soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Henrici dicti Zannen soen ex alio item ex agro dicto die Groet Acker sito 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Ma[?ch]arii ex uno et inter 

[hereditatem] liberorum (dg: lib) quondam Johannis filii Henrici de Boert 

ex alio (dg: item) ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno denario census ex 

dicto agro prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 305v 12 vr 22-06-1386. 

Hepkinus zvw Johannes Happen soen van Wetten verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Hepkinus filius quondam Johannis Happen soen de Wetten prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 E 10 f.306. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 22-06-1386. 

 vigilia nativitatis Johannis baptiste: zaterdag 23-06-1386. 

 in crastino nativitatis Johannis: maandag 25-06-1386. 

 

BP 1177 f 306r 01 vr 22-06-1386. 

Arnoldus van Dijeperbeke zvw Arnoldus nzvw Petrus van Waderle verkocht aan 

Godefridus van Liemde bakker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die 

Grote Wert, in Erp, ter plaatse gnd Hackenem, tussen Gerardus van den Berge 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2) 4 strepen land, in Erp, 

tussen kvw mr Nijcholaus van Gravia enerzijds en Johannes nzvw hr Roverus 

investiet van Erpe anderzijds. Zou de verkoper binnen 3 jaar de pacht 

vestigen op andere erfgoederen binnen 3 mijl van Den Bosch, en binnen het 
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gebied van de hertog, dan zullen verkoper en zijn voornoemde erfgoederen 

van de levering van deze pacht ontlast zijn. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke filius quondam Arnoldi filii naturalis quondam 

(dg: qu) Petri de Waderle hereditarie vendidit Godefrido de Liemde 

pistori hereditariam paccionem (dg: unius) #duorum# modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex prato dicto die Groten Wert sito in parochia de (dg: Wert in 

loco) Erpe in loco dicto Hackenem inter hereditatem (dg: quond) Gerardi 

van den Berge ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio atque ex (dg: 

pecia terre) quatuor strepis terre sitis in dicta parochia (dg: d) inter 

liberorum quondam magistri Nijcholai de Gravia ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii #naturalis# quondam domini Roveri investiti de 

Erpe ex alio (dg: ex) promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere hoc addito si dictus !emptor 

dictam paccionem infra 3 annos datam presentium sine medio sequentium 

assignaverit (dg: inf) ad et supra alias hereditates infra 3 leucas (dg: 

et in ter) a Buscoducis et in territorio domini ducis sitis et sic 

firmaverit prout ratum est extunc dictus !emptor et eius hereditates 

predicte a solucione dicte paccionis erunt quiti. Testes Trude et 

Neijnsel datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 306r 02 vr 22-06-1386. 

Jacobus van Dijeperbeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Dijeperbeke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306r 03 za 23-06-1386. 

Johannes gnd Otten soen van Dijnther verkocht aan Rodolphus zv Rodolphus 

van der Sporct 1/3 deel van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling 

voornoemd geld, die Willelmus van der Sporct met Sint-Remigius moet betalen 

aan Robbertus gnd Bollekens soen van Vlimen, gaande uit 6 bunder beemd in 

Berlicum, ter plaatse gnd Notenhoeve, tussen Katherina Noten enerzijds en 

Johannes Monic anderzijds, welke cijns van 40 schelling voornoemde Johannes 

Otten soen verworven had van Johannes zvw Arnoldus zvw Jutta smid, en welke 

cijns van 40 schelling nu aan eerstgenoemde Johannes behoort. Verkoper 

beloofde de koper te vrijwaren van alle aanspraken op 2 bunder beemd, aan 

de koper behorend, in voornoemde 6 bunder, wegens de andere 2/3 delen van 

de cijns van 40 schelling. 

 

Johannes dictus Otten soen de Dijnther terciam partem hereditarii census 

quadraginta solidorum monete solvendi hereditarie Remigii ex annuo et 

hereditario censu trium librarum et quindecim [solidorum] dicte monete 

quem Willelmus van der Sporct solvere tenetur Robberto dicto Bollekens 

soen de Vlimen hereditarie termino solucionis ex sex bonariis prati sitis 

in parochia [de] Berlikem ad locum dictum Notenhoeve inter hereditatem 

Katherine Noten ex uno et inter hereditatem Johannis Monic ex alio et 

quem censum XL solidorum dictus Johannes Otten soen erga (dg: Joh) 

Johannem filium quondam Arnoldi filii Jutte fabri acquisiverat prout 

dicebat et quem censum XL solidorum primodictus Johannes nunc ad se 

spectare dicebat vendidit (dg: .) Rodolpho [filio] Rodolphi van der 

Sporct promittens warandiam et obligationem in dicta tercia parte 

existentem deponere promisit insuper primodictus Johannes super omnia 

quod ipse dictum emptorem ab omni monitione impeticione et prosecutione 

evenientibus seu eventuris ad et supra duo bonaria prati spectantia (dg: 

dictum) ad dictum (dg: ve) emptorem in dictis sex bonariis prati (dg: 

quitabit relevabit et indempnem) occacione aliarum duarum terciarum 

partium dicti census XL solidorum quitabit relevabit et indempnem (dg: -

s) observabit. Testes Trude et Lonijs datum in vigilia nativitatis 
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Johannis baptiste. 

 

BP 1177 f 306r 04 za 23-06-1386. 

Godefridus Sceijvel verhuurde aan Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken 

(1) 2 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd de Noddenheuvel, (2) 3 

morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Robrechts Hoeve, (3) 1 morgen 

land, ter plaatse gnd Robrechts Hoeve, (4) een stuk land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd op de Heuvel, voor een periode van 2 jaar, ingegaan afgelopen 

Kerstmis (ma 25-12-1385), per jaar voor 18 oude schilden, met Pasen te 

betalen, reeds belast met oude werken. De dijken, waterlaten een sloten van 

deze erfgoederen worden te pachters recht onderhouden. Een brief voor 

Godefridus; de ander heeft niet betaald. 

 

Godefridus Sceijvel duo iugera terre #ad se spectantia# sita in parochia 

de Lijttoijen in loco dicto den Noddenhoevel atque (dg: tria quatu) tria 

iugera terre ad se [spectantia] sita in dicta parochia in loco dicto 

Robbrechts Hoeve et unum iuger terre (dg: situm in dicto lo) ad se 

spectans situm in dicto loco Robbrechts Hoeve vocato atque peciam terre 

(dg: sitam in loc) ad se spectantem sitam in dicta parochia in loco dicto 

op den Hoevel ut dicebat locavit Gerardo (dg: fi) de Kessel filio quondam 

Henrici Mudeken ab eodem ad spacium duorum a festo nativitatis Domini 

proxime preterito sine medio sequentium possidendas anno quolibet 

dictorum duorum annorum pro XVIII aude scilde seu valorem dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum duorum annorum pasche et pro primo termino 

pasche proxime futuro promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis aude wercke ad hoc de jure [spectantibus] et alter repromisit 

super omnia (dg: qu) et quod ipse omnes aggeres et (dg: fo re) aqueductus 

et fossatos ad premissa spectantes ad jus coloni dictis duobus annis 

pendentibus #cum zicht et seijnse# observabit in bona disposicione. 

Testes Emont et Goessuinus datum in vigilia nativitatis Johannis et erit 

una littera pro Godefrido et alter non solvit. 

 

BP 1177 f 306r 05 za 23-06-1386. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch een n-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis 

in Moergestel te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 16 mud rogge, maat 

van Moergestel, die voornoemde Arnoldus Rover met Lichtmis in Moergestel 

beurt, gaande uit goederen, die waren van voornoemde Arnoldus Rover, in 

Moergestel, zoals een zekere ....... voornoemde goederen als hoevenaar 

beteelde, welke goederen, met uitzondering van de cijnzen die erop worden 

betaald, voornoemde Arnoldus Rover had uitgegeven aan Walterus van 

Audenhoven, voor de grondcijnzen en voor voornoemde pacht van 16 mud rogge. 

 

Arnoldus Rover van der Lake hereditariam paccionem octo (dg: o) modiorum 

siliginis mensure de Ghestel prope Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et infra parochiam de Ghestel predictam tradendam scilicet 

de hereditaria paccione (dg: octo modi) sedecim modiorum siliginis dicte 

mensure quam dictus Arnoldus Rover solvendam habet hereditarie termino 

solucionis et loco predictis de [et] ex bonis que fuerant dicti Arnoldi 

Rover sitis in parochia de Ghestel prope Oesterwijc cum suis attinentiis 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

quidam dictus ....... tamquam colonus dicta bona cum suis attinentiis 

colere consuevit et possidere et que bona cum suis attinentiis #exceptis 

censibus supra iam dicta bona de jure solvendis# dictus Arnoldus Rover 

dederat ad pactum Waltero de Audenhoven scilicet pro censibus dominorum 

fundi exinde de jure solvendis et pro predicta! sedecim modiorum 

siliginis dicte mensure prout in litteris quas vidimus hereditarie 

vendidit Alberto Wa[el ad opus] mense sancti spiritus in Busco promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem in primodicta paccione 

octo modiorum siliginis existentem deponere et sufficientem facere. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306r 06 ma 25-06-1386. 

Stephanus Wert en zijn broer Johannes Wert beloofden aan Johannes van 

Ghemert en Nijcholaus Spierinc 49 oude schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Stephanus Wert et Johannes (dg: eius filius) Wert eius frater promiserunt 

Johanni de Ghemert et Nijcholao Spierinc seu eorum alteri (dg: 

quinquaginta aude) quadraginta novem aude scilde (dg: seu) ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Goessuinus datum (dg: s) 

in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 306r 07 ma 25-06-1386. 

Voornoemde Stephanus Wert en zijn broer Johannes Wert beloofden aan 

Johannes van Ghemert en Nijcholaus Spijerinc, tbv de stad Den Bosch, dat, 

ingeval de stad door onachtzaamheid van voornoemde Stephanus of namens 

voornoemde Stephanus, schade lijdt in een erfgoed gnd vitta, behorend aan 

de stad, ter plaatse gnd Schonen, dat dan voornoemde broers Stephanus en 

Johannes die schade aan de stad Den Bosch zullen vergoeden. 

 

Dicti Stephanus et Johannes Wert (dg: eius) promiserunt indivisi super 

omnia (dg: su) habita et habenda Johanni de Ghemert et Nijcholao 

Spijerinc ad opus opidi de Busco[ducis] quod si contingat dictum oppidum 

de Buscoducis per negligenciam dicti (dg: opidi) Stephani #seu ex parte 

eiusdem Stephani# in quadam hereditate dicta vitta spectante ad dictum 

oppidum de Buscoducis sita in loco dicto Schonen dampna aliqua pati aut 

habere aut pericula evenire quod extunc dicti Stephanus et Johannes 

fratres huiusmodi dampna et pericula dicto opido de Buscoducis refundent 

et restaurabunt ac emendabunt in quantum dictum opidum de Buscoducis seu 

eius receptores qui fuerint pro tempore huiusmodi dampna vel pericula 

probare poterint et debent per duos testes sive huiusmodi testes fuerint 

opidani (dg: s) in [Buscoducis] sive non fuerint opidani in Buscoducis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306r 08 ma 25-06-1386. 

Hilla wv Henricus Tor droeg over aan Henricus Weijhaze en Jacobus gnd Tor 

haar vruchtgebruik en haar deel in alle goederen, waarin wijlen voornoemde 

Henricus was overleden. 

 

Hilla relicta quondam Henrici Tor cum tutore suum usufructum competentem 

in omnibus bonis in quibus dictus quondam Henricus decessit quocumque 

locorum consistentibus [sive sitis] atque totam (dg: et) partem et omne 

jus sibi competentes quovis modo in omnibus et singulis bonis in quibus 

dictus quondam Henricus decessit quocumque locorum consistentibus sive 

sitis supportavit Henrico Weijhaze et Jacobo dicto (dg: Tor) Tor 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 E 11 f.306v. 

 Secunda post Petri Pauli: maandag 02-07-1386. 

 anno LXXX sexto mensis junii in crastino Petri et Pauli: 

   zaterdag 30-06-1386. 

 

BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386. 

De broers Henricus en Ywanus, kvw Johannes Stierken, broeder Johannes, 

Willelmus, Tielmannus, Henricus en Hilla, kv Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini, en Thomas van Hijntam maakten een erfdeling van goederen en 

erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes Stierken. 
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Voornoemde broeder Johannes17, Willelmus18, Tielmannus19, Henricus20,21 en 

Hilla22,23 kregen het stenen huis24,25 en erf van voornoemde wijlen Johannes 

Stierken, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tegenover de Vismarkt, tussen 

erfgoed van Godescalcus van Bladel enerzijds en erfgoed van Zibertus van 

Hoculem anderzijds, tezamen met de cijnsen die voornoemde wijlen Johannes 

uit dit stenen huis en erf beurde. 

 

(dg: Y) Henricus et Ywanus fratres liberi quondam Johannis Stierken (dg: 

da) frater Johannes Willelmus et Tielmannus Henricus (dg: et Hilla) 

#Hilla# liberi (dg: Joh) Willelmi filii Arnoldi Tielkini cum tutore #(dg: 

cum tutore pro se et pro Hilla eorum sorore filia dicti Willelmi Arnoldi 

Tielkini)# et Thomas de Hijntam palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de bonis et hereditatibus eis de morte dicti 

quondam Johannis Stierken successione advolutis ut dicebant mediante qua 

divisione domus lapidea et area dicti quondam Johannis Stierken sita in 

Busco in vico Orthensi #in opposito fori piscium# cum suis attinentiis 

singulis et universis #inter hereditatem Godescalci de Bladel ex uno et 

inter hereditatem Ziberti de Hoculem ex alio# (dg: dicte) simul cum 

censibus quos dictus quondam Johannes ex dicta domo et (dg: la) lapidea 

et area habuit solvendos ut dicebant dictis fratri Johanni Willelmo 

Tielmanno Henrico #Hille filie Willelmi# cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes (dg: super) indivisi super 

omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes Neijnsel et 

Raet datum quarta (dg: post nativitatis) datum secunda post Petri Pauli. 

 

BP 1177 f 306v 02 ma 02-07-1386. 

Voornoemde vier broers en Hilla beloofden aan Ywanus 150 gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Dicti quatuor fratres #et Hilla# promiserunt super omnia (dg: dicto 

Henrico Stierken et) Ywano CL gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 03 ma 02-07-1386. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes Stierken kreeg (1) de windmolen van 

voornoemde wijlen Johannes Stierken, gelegen buiten de verste poort van de 

Orthenstraat, (2) alle huizen en erfgoederen van voornoemde wijlen 

Johannes, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, naast de verste 

poort, (3) 5 morgen land van voornoemde wijlen Johannes, tegenover de sluis 

van Orthen, (4) 5 morgen land van voornoemde wijlen Johannes, ter plaatse 

gnd tot Hijnen, met de cijnzen die jaarlijks eruit gaan, (5) 1 morgen land 

van voornoemde wijlen Johannas, ter plaatse gnd Asmit, (6) 1 morgen land 

                         
17 Zie → BP 1178 f 224r 03 ma 05-04-1389 (1-4), broeder Johannes Stierken zv Willelmus zvw 
Arnoldus Tielkini gaf zijn 1/5 deel in dit huis uit aan Johannes Gherijs. 

18 Zie → BP 1178 f 001v 01 do 31-10-1387, een van de zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini 
verkoopt zijn 1/5 deel in dit huis aan Johannes Gherijs. 

19 Zie → BP 1178 f 306v 04 vr 06-08-1389 (1), Tielmannus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini 
verkoopt zijn 1/5 deel in dit huis aan Johannes Gherijs. 

20 Zie → BP 1178 f 148r 14 di 19-04-1390, Henricus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini droeg 
zijn 1/5 deel in dit huis over aan Thomas van Hijntham. 

21 Zie → BP 1179 p 018v 11 wo 21-12-1390, Thomas van Hijntham droeg het 1/5 deel van Henricus 
zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini in dit huis over aan Johannes Gerijs. 

22 Hilla was getrouwd met Johannes Gherijs die de delen van de anderen in dit huis zou 
verwerven. 

23 Zie → BP 1180 p 258v 04 ma 18-01-1395, verkoop van het huis door Johannes Gherijs aan 
Johannes Monic zv Arnoldus, tbv hem, zijn vrouw Ghiselberta dv Jordanus zv Arnoldus Tielkini, 

en hun gezamenlijke kinderen. 

24 Zie → BP 1179 p 277r 12 ma 24-07-1391, Johannes Gerijs beloofde aan Willelmus zv Willelmus 
zv Arnoldus Tielkini een n-erfcijns van 2½ oude schild uit onder meer dit huis. 

25 Zie → BP 1179 p 309r 02 di 07-11-1391, Johannes Gherijs beloofde aan broeder Johannes 
Stierken zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini kloosterling van Porta Celi een n-erfcijns van 4 

oude schilden uit dit huis. 
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van voornoemde wijlen Johannes Stierken, in Maalstrem. 

 

Et mediante qua divisione molendinum venti dicti quondam Johannis 

Stierken situm extra portam extremam vici Orthensis cum suis juribus et 

attinentiis item #omnes# domus et hereditates (dg: quas dict) dicti 

quondam Johannis site in Busco (dg: iuxta dictam portam) ad finem dicti 

vici Orthensis iuxta dictam portam item quinque iugera terre #dicti 

quondam (dg: Orthen) Johannis# sita in opposito sluse Orthensis item 

quinque iugera terre dicti quondam Johannis sita in loco tot Hijnen (dg: 

iuxta) cum censibus annuatim exinde de jure solvendis item unum juger 

terre dicti quondam Johannis situm ad locum dictum Asmit item unum iuger 

terre dicti quondam Johannis Stierken situm in Maelstrem dicto (dg: 

Ywano) #Henrico# cesserunt in partem promittens ut supra (dg: promiserunt 

insuper dicti frater Johannes Willelmus Tielmannus et Henricus fratres q 

ip indivisi super omnia quod ipsi Hillam eorum fi sororem super premissis 

facient renunciare). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 04 ma 02-07-1386. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ywanus 50 gulden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Dictus (dg: Ywanus) #Henricus# promisit super omnia dicto (dg: Henrico 

suo fratri) Ywano quinquaginta florenos ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 05 ma 02-07-1386. 

Voornoemde Ywanus zvw Johannes Stierken kreeg (1) de helft, die aan 

voornoemde wijlen Johannes Stierken behoorde, in een hoeve in Wintelre, (2) 

de helft, die aan voornoemde wijlen Johannes behoorde, in een huis en erf 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Goeswinus van 

de Broec enerzijds en erfgoed van Everardus van Amersvoert anderzijds, van 

welke hoeve, huis en erf de andere helft behoort aan Elizabeth Sciets, (3) 

een b-erfpacht van 4 zester rogge, maat van Weelde, die Ywanus van Weelde 

levert, (4) een beemd van voornoemde wijlen Johannes, in Weelde, (5) 2 

morgen land van voornoemde wijlen Johannes, in Maren, ter plaatse gnd die 

Delen, (6) alle cijnzen die voornoemde wijlen Johannes Stierken beurde uit 

erfgoederen in Poppel, (7) een b-erfcijns van 14 pond geld, die jkvr Hilla 

van Nuwelant aan voornoemde wijlen Johannes betaalde, (8) alle cijnzen die 

voornoemde wijlen Johannes Stierken beurde uit erfgoederen onder Den Bosch, 

uitgezonderd de cijnzen die voornoemde wijlen Johannes beurde uit het 

stenen huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tegenover de Vismarkt, 

(9) de helft, die aan voornoemde wijlen Johannes behoorde, in een vak, in 

Den Bosch, in het gewanthuis. 

 

Et mediante qua divisione medietas que spectabat ad dictum quondam 

Johannem Stierken in quodam manso sito in Wijnterle cum suis attinentiis 

#universis quocumque sitis# atque medietas que spectabat ad dictum 

quondam Johannem in domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Goeswini (dg: d) van de Broec ex uno et inter 

hereditatem Everardi de Amersvoert ex alio (dg: item hereditaria paccio 

quatuor sextariorum siliginis mensure de Weelde) et de quo manso cum suis 

attinentiis et domo et area reliqua (dg: s) medietas spectat ad Elizabeth 

Sciets item hereditaria paccio quatuor sextariorum siliginis mensure de 

Weelde (dg: solve) quam Ywanus de Weelde solvere tenetur item quoddam 

pratum dicti quondam Johannis situm in Weelde cum (dg: suis) attinentiis 

dicti prati duo iugera terre dicti quondam Johannis sita in parochia de 

Maren in loco dicto die Delen item omnes census quos dictus quondam 

Johannes Stierken solvendos habebat ex hereditatibus sitis in Puppel item 

hereditarius census XIIII librarum monete quem domicella Hilla de 

Nuwelant dicto quondam Johanni solvere consuevit et omnes census quos 

dictus quondam Johannes Stierken solvendos habuit annuatim ex 
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quibuscumque hereditatibus sitis infra Buscumducis exceptis tamen 

censibus quos ipse quondam Johannes solvendos ex domo (dg: et area) 

lapidea et area cum suis attinentiis sita in Busco in vico Orthensi in 

opposito fori piscium (dg: ut dicebant dicto) item medietas que spectabat 

ad dictum quondam Johannem in quodam stallo sito in Busco supra domum 

pannorum ut dicebant dicto Ywano (dg: Henrico Stierken) cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt promittens ut supra (dg: promiserunt insuper 

dicti quatuor fratres quod facient Hillam eorum sororem renunciare). 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 06 ma 02-07-1386. 

Voornoemde Thomas van Hijntam kreeg26 de hoeve van voornoemde wijlen 

Johannes Stierken, in Hilvarenbeek, zoals de hoevenaar die hoeve bezit, 

tezamen met de beesten en het varend goed, uit welke hoeve een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, en de grondcijns betaald moeten worden. 

 

Et mediante qua divisione mansus dicti quondam Johannis Stierken situs in 

parochia de Hildwarenbeke cum omnibus suis attinentiis universis 

quocumque sitis prout colonus eiusdem dictum mansum cum suis attinentiis 

possidet et colit et ex quo manso hereditaria paccio duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco #et census domini fundi# de jure ?est solvendi 

(dg: ut dicebant) simul cum bestiis et bonis pecoralibus dicti quondam 

Johannis supra dictum mansum consistentibus dicto Thome cesserunt in 

partem promittens ut immediate per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 07 ma 02-07-1386. 

Henricus zvw Johannes Stierken deed tbv erfg vw voornoemde Johannes 

Stierken afstand van alle goederen, geldsommen en zaken, aan hem beloofd 

door voornoemde wijlen Johannes Stierken, en van alle goederen en zaken, 

die voornoemde Henricus van voornoemde wijlen Johannes Stierken verworven 

had, en van alle goederen, aan hem per testament vermaakt door Johannes 

Stierken. 

 

Henricus filius quondam Johannis Stierken super omnibus et singulis bonis 

pecuniarum summis et rebus promissis sibi aut alteri persone ad opus 

dicti Henrici a dicto Johanne #quondam# Stierken quondam suo patre atque 

super omnibus bonis et rebus que et quas (dg: dictus quondam Joh) dictus 

Henricus aut quacumque altera persona ad opus dicti Henrici erga dictum 

Johannem quondam Stierken acquisiverat a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem #et super omnibus bonis sibi a Johanne Stierken suo 

patre in suo testamento legatis# ut dicebat et super jure ad opus (dg: 

.......) heredum dicti quondam Johannis Stierken renunciavit promittens 

ratam servare et quod ipse vigore litterarum #quarumcumque# super 

premissis confectarum nunquam petet nec prosequetur aliquod jus nec in 

judicio (dg: spirituali) sp[irituali nec] in judicio seculari. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 08 ma 02-07-1386. 

Ywanus zvw Johannes Stierken deed op dezelfde wijze afstand. 

 

Ywanus filius quondam Johannis Stierken renunciavit et promisit eodem 

modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 09 ma 02-07-1386. 

Thomas van Hijntam deed op dezelfde wijze afstand. 

 

                         
26 Zie → BP 1182 p 882v 01 wo 21-06-1402, deze brief en de brieven 07, 08 en 10, werden door 
hr Adam van Mierde overgedragen aan Bartholomeus Spijerinc zvw Nijcholaus Spijerinc met 

instemming van Johannes van den Dussen en zijn vrouw jkvr Oda wv Thomas van Hijntham, zoals 

Johannes van den Dussen nog zal verklaren. 
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Thomas de Hijntam renunciavit et promisit eodem modo. Testes datum (dg: 

dat) supra. 

 

BP 1177 f 306v 10 ma 02-07-1386. 

Broeder Johannes, Willelmus, Tielmannus en Henricus, kv Willelmus Arnoldi 

Tielkini deden, voor zich en voor hun zuster Hilla, op dezelfde wijze 

afstand. 

 

Frater Johannes Willelmus Tielmannus et Henricus liberi Willelmi Arnoldi 

Tielkini pro se et pro Hilla eorum sorore renunciaverunt et promiserunt 

eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 306v 11 za 30-06-1386. 

Een instrumentum hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van de schepenen, 

hr Arnoldus van Uden en diens broers Henricus, Gerardus en Andreas, Sijmon 

van Mijrabellum en Arnoldus Ysebout, in het stenen huis van wijlen Johannes 

Stierken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis #et promissionibus et 

repromissionibus# presentibus scabinis domino Arnoldo de Uden Henrico 

Gerardo et Andrea eius fratribus Sijmone de Mijrabello et Arnoldo Ysebout 

(dg: datum .) acta in domo lapidea Johannis quondam Stierken (dg: 

present) anno LXXX sexto mensis junii die scilicet in crastino Johannis 

et (dg: Pal) Pauli hora none. 

 

1177 mf8 E 12 f.307. 

 in vigilia Petri et Pauli: donderdag 28-06-1386. 

 

BP 1177 f 307r 01 do 28-06-1386. 

Lambertus zvw Theodericus van den Hanenberch verkocht aan Walterus Fijen 

soen van Zelant een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Johannes 

die Jonghe zvw Johannes gnd Mor beloofd had met Lichtmis, in Gemonden, aan 

voornoemde Lambertus te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, in 

Gemonde, (1) een stuk land, tussen erfgoed van de kerk van Gemonde 

enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch anderzijds, (2) een stuk 

land, tussen Walterus Fijen soen enerzijds en Reijnkinus gnd Morre 

anderzijds, (3) een stuk land, tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch 

enerzijds en voornoemde Walterus Fijen soen anderzijds, (4) 2 bunder heide 

en aangelegen stuk land, tussen Johannes gnd die Jonghe enerzijds en 

Johannes gnd des Papen soen anderzijds, (5) een stuk land, gnd die Zanders 

Akker, (6) een stuk land, ter plaatse gnd in Tiden Hof, (7) een stuk land 

aldaar, ter plaatse gnd Tiden Hof, (8) 1 lopen land, ter plaatse gnd aan 

Busselen, (9) alle erfgoederen, die aan voornoemde Lambertus behoorden, in 

Gemonden, ter plaatse gnd die Hoekart en ter plaatse gnd op die Berge aan 

die Brake. 

 

Solvit IIII plack. 

Lambertus filius quondam Theoderici van den Hanenberch hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes die 

Jonghe filius quondam Johannis dicti Mor promisit se daturum et soluturum 

dicto Lamberto hereditarie purificationis et in parochia de Ghemonden 

(dg: tradendam) traditurum ex hereditatibus infrascriptis sitis in 

parochia de Ghemonden videlicet ex pecia terre sita inter hereditatem 

ecclesie de Ghemonden ex uno et inter hereditatem hospitalis (dg: e) in 

Buscoducis ex alio item ex pecia terre sita inter hereditatem Walteri 

Fijen soen ex uno et inter hereditatem Reijnkini dicti Morre ex alio item 

ex (dg: ex) pecia terre sita inter hereditatem dicti hospitalis ex uno et 

inter hereditatem dicti Walteri Fijen soen ex alio item ex duobus 

bonariis merice et pecia terre sibi adiacente sitis inter hereditatem 

Johannis dicti die Jonghe ex uno et inter hereditatem Johannis dicti des 
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Papen soen ex alio item ex pecia (dg: dicta) terre dicta die Zanders 

Acker item ex pecia terre sita in loco dicto in (dg: de) #Tiden# Hof item 

ex pecia terre sita ibidem in (dg: loco dicto in) dicto loco (dg: ..) 

Tiden Hof vocato et una lopinata terre sita ad locum dictum aen 

Busschelen atque ex omnibus et singulis hereditatibus que ad dictum 

Lambertum spectabant sitis in dicta parochia in loco dicto die Hoekart et 

in loco dicto op die Berghe aen die Brake prout in litteris vendidit 

Waltero Fijen soen de Zelant supportavit cum litteris et jure promittems 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Goessuinus datum in vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 307r 02 do 28-06-1386. 

Johannes die Jonghe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Jonghe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 03 do 28-06-1386. 

Zegherus van Boemel Menten soen beloofde aan hr Godefridus Jans soen van 

Boemel priester, tbv hem en Johannes nzv voornoemde hr Godefridus, 16 

gulden, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. De brief 

overhandigen aan hem of aan Rodolphus Barbier. 

 

Zegherus de Boemel #Menten soen# promisit domino Godefrido Jans soen (dg: 

presb) de Boemel presbitro #ad opus sui et ad opus (dg: filii) Johannis 

filii naturalis dicti domini Godefridi seu alterius eorum# sedecim 

florenos ad (dg: mo) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Rodolpho Barbier. 

 

BP 1177 f 307r 04 do 28-06-1386. 

Reijnerus zvw Henricus Mudeken, Brieno van Tefelen, Reijnerus Loesken en 

Godefridus Loesken beloofden aan Walterus van Oekel 134 Brabantse dobbel, 

54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, een helft te 

betalen met Vastenavond (di 19-02-1387) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387). 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken Brieno de Tefelen Reijnerus 

Loesken et Godefridus Loesken promiserunt Waltero de Oekel centum et 

XXXIIII Brabant dobbel scilicet (dg: X) LIIII Hollant placken pro 

quolibet dobbel seu valorem mediatim #ad# carnisprivium et mediatim pasce 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 05 do 28-06-1386. 

Johannes die Walsche van Oerscot verkocht aan Johannes van Best27 een 

n-erfpacht28 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een beemd gnd die Geborde Horst29, 4 bunder groot, in 

Oirschot, achter de plaats gnd Aarle, tussen erfg van Cristina gnd Wevers 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes die Walsche (dg: die) de Oerscot hereditarie vendidit Johanni de 

Best hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

                         
27 Zie → VB 1799 f 059v 01, ma 17-04-1391; VB 1799 f 059v 17, ma 02-05-1391; 

VB 1799 f 060r 08, ma 08-01-1392: Jan van Best was gericht … aen enen beemt 

geheiten die Groet Gebornde Horst vier boenre begripende gelegen in die 

prochi van Oerscot after die stat geheijten Arle tusschen den erve der 

erfgenaem wilner Corstinen geheiten Wevers ende tusschen der gemeinten 

overmids gebrec van erfpacht. 
28 Zie → BP 1182 p 128v 07 do 01-07-1400, overdracht van de pacht. 
29 Zie → BP 1179 p 377r 09 ±do 11-04-1392, belofte het onderpand van waarde 

te houden. 
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prato (dg: dicto die Bijvinc) dicto die Geborde Horst quatuor bonaria 

terre continente sito in parochia de Oerscot retro locum dictum Arle 

inter hereditatem (dg: heredit) heredum Cristine dicte Wevers ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto (dg: domino) censu domino duci exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 06 do 28-06-1386. 

Henricus Bac, zvw Hubertus Bac verwekt bij wijlen diens eerste vrouw 

Godescodis, verkocht aan Johannes Coninc een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit een 

hoeve van wijlen voornoemde Hubertus, nu aan verkoper behorend, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Westilburg, ter plaatse gnd aan de Heuvel, naast erfgoed 

van het klooster van Tongerlo, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Oisterwijk. 

 

Henricus Bac filius quondam Huberti Bac #ab eodem quondam Huberto et 

Godescode quondam eius uxore prima pariter genitus# hereditarie vendidit 

Johanni Coninc hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et in Oesterwijc 

tradendam ex quodam manso (dg: dicti venditoris) #dicti quondam Huberti 

nunc ad dictum venditorem spectante# sito in parochia de Tilborch in loco 

dicto Westilborch ad locum dictum aen den Hoevel (dg: inter) #iuxta# 

hereditatem conventus de Tongherloe atque ex #omnibus# terris pratis 

#mericis# et pascuis ad dictum mansum spectantibus quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: atque ex duobus p bonariis prati sitis in 

dicta parochia) ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et hereditaria 

pacciopne sex modiorum siliginis dicte mensure exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra). Testes Trude et Goessuinus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 07 do 28-06-1386. 

Reijnerus van Mechelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus de Mechelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 08 do 28-06-1386. 

Ludingus Pijnappel beloofde aan Willelmus Wegen 67 Hollandse dobbel, 45 

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

12-1386) te betalen. 

 

Ludingus Pijnappel promisit Willelmo Wegen LXVII Hollant dobbel scilicet 

XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Scilder et Goessuinuis 

datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 09 do 28-06-1386. 

Johannes zvw Johannes gnd Erebrechts soen en Johannes van Berze zvw Jacobus 

beloofden aan hr Arnoldus van Uden 15 mud 1 zester rogge, Bossche maat, een 

helft te leveren met Sint-Andreas (vr 30-11-1386) en de andere helft met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387). 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Erebrechts soen et Johannes de 

Berze filius quondam (dg: Joh) Jacobi promiserunt domino Arnoldo de Uden 

quindecim modios et (dg: d) unum sextarium siliginis mensure de Busco 

(dg: ad) mediatim Andree et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 10 do 28-06-1386. 

Reijnerus zvw Henricus Mudeken, Lambertus van Haesten zvw Johannes van 
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Haesten en Johannes van Haesten zvw Zebertus Lambrechts soen beloofden aan 

Johannes van Straten, gedurende 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(zo 11-11-1386), elk jaar met Pasen 48 2/3 oude schild of de waarde te 

betalen. 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken Lambertus de Haesten filius 

quondam Johannis de Haesten et Johannes de Haesten filius quondam Zeberti 

Lambrechts soen promiserunt (dg: Johanni de Straten XLVIII aude scilde et 

duas tercias partes unius aude scilde seu valorem su a) indivisi super 

omnia se daturos et soluturos Johanni de Straten ad spacium sex annorum 

post festum (dg: .) Martini proxime futurum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum XLVIII aude scilde et duas tercias partes 

unius aude scilt seu valorem (dg: mediatim p) in festo pasce persolvendos 

et primo termino a (dg: p) festo pasce proxime futuro ultra annum et .. 

deinceps aliis annis sequentibus. 

 

BP 1177 f 307r 11 do 28-06-1386. 

Reijnerus zvw Henricus Mudeken, Petrus Cop zvw Petrus gnd Coppen soen en 

Johannes Colne zv Henricus Colne beloofden aan Johannes van Straten 167 

oude schilden, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (vr 22-02-1387) 

en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387). 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken (dg: Lambertus) Petrus Cop 

filius quondam Petri dicti Coppen soen Johannes Colne filius Henrici 

Colne promiserunt Johanni de Straten centum et LXVII aude scilde seu 

valorem (dg: et) mediatim ad cathedram Petri et mediatim penthecostes 

proxime persolvendos. Testes Emont et Goessuinus datum in vigilia Pe 

Pauli. 

 

BP 1177 f 307r 12 do 28-06-1386. 

Voornoemde Petrus en Johannes Colne beloofden voornoemde Reijnerus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Petrus et Johannes Colne promiserunt dictum Reijnerum indempnem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 13 do 28-06-1386. 

Elizabeth wv Willelmus Hels zvw Gerardus Hals verhuurde aan haar broer 

Johannes Aben soen 1½ morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Kepkensdonk, 

tussen Johannes van Dijnter enerzijds en Johannes Sceijvel anderzijds, voor 

een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (ma 25-12-1385). 

Verhuurster, haar kinderen Willelmus, Johannes, Aleijdis en Hilla, en 

Arnoldus van Rees beloofden lasten af te handelen. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi Hels filii quondam Gerardi Hals unum 

et dimidium iugera terre sita in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Kepken[sdo]nc inter hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et inter 

hereditatem Johannis Sceijvel ex alio ut dicebat locavit Johanni Aben 

soen suo fratri ab eodem ad spacium quatuor annorum [post festum] 

nativitatis Domini proxime preteritum sine medio sequentium possidenda 

promittentes et cum #ea# Willelmus Johannes (dg: G) Aleijdis et Hilla 

eius liberi et Arnoldus de Rees indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 14 do 28-06-1386. 

Egidius Boijen zvw Henricus zvw Henricus Boijen verkocht aan hr Arnoldus 

van Scijnle, tbv broeder Hessello zvw Johannes van Lijemde van de orde van 

de Predikheren, een lijfrente van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Marina dvw Petrus Bierman enerzijds en erfgoed van Matheus van 
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Wetten anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 

3 pond voornoemd geld. 

 

Egidius Boijen filius quondam Henrici filii quondam Henrici Boijen 

legitime vendidit domino Arnoldo (dg: Sc) de Scijnle ad opus fratris 

Hessellonis filii quondam Johannis de Lijemde ordinis predicorum vitalem 

pensionem quinque librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

fratris Hessellonis et non ultra nativitatis Domini de domo et area #et# 

orto sitis (dg: sit) in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Marine filie quondam Petri Bierman ex uno et inter 

hereditatem Mathei de Wetten ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu trium librarum dicte monete exinde solvendis et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes (dg: datum supra) 

Emont et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 307r 15 do 28-06-1386. 

Andreas Wouters soen, zijn broer Wouterus, Reijnerus van Holten en Franco 

Pauwels soen beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem, hr Ghisbertus 

Vuijstinc en hr Zebertus van der Molen, 33 Brabantse dobbel of de waarde 
?in goud? met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Andreas Wouters soen (dg: Reijnerus de Holten) Wouterus eius frater 

Reijnerus de Holten et Franco Pauwels soen promiserunt domino Henrico Buc 

ad opus sui [et] ad opus domini Ghisberti Vuijstinc et domini Zeberti van 

der Molen seu ad opus alterius eorundem XXXIII Brabant dobbel seu valorem 

[?in auro?] ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 307r 16 do 28-06-1386. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Johannes Spikerman, Johannes Haubraken en Andreas van Noddevelt, met 

hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Spikerman Johannem Haubraken et Andream de Noddevelt seu per 

eorum alterum cum [bonis] suis quibuscumque calumpniavit. Testes Neijnsel 

et Goessuinus datum supra. 

 

1177 mf8 E 13 f.307v. 

 in vigilia Petri et Pauli: donderdag 28-06-1386. 

 in festo Petri et Pauli: vrijdag 29-06-1386. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 02-07-1386. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 12-06-1386. 

 mensis julii die secunda: maandag 02-07-1386. 

 

BP 1177 f 307v 01 do 28-06-1386. 

Johannes van der Molen van Middelborch beloofde aan Petrus die Wulner 3 

oude schilden met Sint-Remigius (ma 01-10-1386), 4 oude schilden met 

Vastenavond (di 19-02-1387) en 4 oude schilden minus 1 gulden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Johannes van der Molen #de Middelborch# promisit Petro die Wulner III 

aude scilde Remigii (dg: proxime f) et (dg: tres) #quatuor# aude scilde 

ad carnisprivium et (dg: tres #aud) quatuor# aude scilde minus uno 

floreno ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Neijnsel et Goessuinus datum in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1177 f 307v 02 do 28-06-1386. 

Jacobus van Enghelant, Lambertus van Enghelant en zijn broer Johannes 

beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem, hr Ghisbertus Vuijstinc en hr 
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Zebertus van der Molen, 34 Brabantse dobbel of de waarde in goud en 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen en 

te leveren. 

 

Jacobus de Enghelant Lambertus de Enghelant et Johannes eius frater 

promiserunt domino Henrico Buc #ad opus sui et ad# ad opus domini 

Ghisberti (dg: Vust) Vuijstinc et domini Zeberti van der Molen seu 

alterius eorum XXXIIII Brabant dobbel seu valorem in auro (dg: ad 

purificationis proxime futurum persolvendos testes datum supra) et sex 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307v 03 do 28-06-1386. 

Ludingus Pijnappel beloofde aan Johannes van Beke zvw Philippus 102¼ 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Ludingus Pijnappel promisit Johanni de Beke filio quondam Philippi centum 

et duos Hollant dobbel et quartam partem unius dobbel (dg: seu) 

#scilicet# pro quolibet dobbel XLV Hollant placken ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307v 04 do 28-06-1386. 

Johannes van Eijndoven en zijn broer Theodericus van Bijlant, kvw hr 

Johannes van Eijndoven ridder, Erenbertus zv Johannes gnd Erenbrechts soen, 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken, Henricus Jans soen van Maren en 

Marcelius die Hoel zvw Willelmus die Hoel beloofden aan hr Henricus Buc, 

tbv hem, hr Jordanus Brant, hr Johannes Koeberch, hr Albertus Buc, hr 

Mathijas Zorgen en Rijxkinus bode van het kapittel van Sint-Lambertus, 255 

oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (vr 

22-02-1387) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387). 

 

Johannes de Eijndoven Theodericus de (dg: P) Bijlant eius frater liberi 

quondam domini Johannis de Eijndoven militis Erenbertus filius Johannis 

dicti Erenbrechts soen Gerardus de Kessel filius quondam Henrici Mudeken 

et Henricus Jans soen de Maren et Marcelius die Hoel filius quondam 

Willelmi die Hoel promiserunt domino Henrico Buc ad opus (dg: domini) sui 

(dg: et ad opus domini Ghibonis Ghisberti Vuijstinc et domini Zeberti van 

der Molen presbitri seu ad opus alterius eorundem ducentos et 

quinquaginta quinque aude scilde seu valorem in auro mediatim Petri ad 

cathedram et) et ad opus #domini Jordani Brant# domini Johannis Koeberch 

domini Alberti Buc domini Mathije Zorgen (dg: Rjxken) Rijxkini messagii 

capituli sancti Lamberti #Leodiensis# seu alterius eorundem ducentos et 

quinquaginta quinque aude scilde seu valorem in auro mediatim ad 

cathedram Petri et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307v 05 do 28-06-1386. 

De eerste drie beloofden de andere drie schadeloos te houden. De brief 

overhandigen aan Gerardus van Kessel. 

 

Solvit. 

3 primi promiserunt alios 3 indempnes servare. Testes datum supra. 

Tradetur littera Gerardo de Kessel. 

 

BP 1177 f 307v 06 vr 29-06-1386. 

Willelmus Kepken van Nuwelant beloofde aan Arnoldus nzvw hr Leonius van 

Scijnle 50 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 
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Willelmus Kepken de Nuwelant promisit Arnoldo filio naturali quondam 

domini Leonii de Scijnle L licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Trude et Raet datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1177 f 307v 07 vr 29-06-1386. 

Johannes zv Reijmboldus van Ossen ev Luijta dvw Henricus Boegart van Vessen 

en Henricus zv voornoemde Henricus Boegart droegen over aan Arnoldus nzvw 

hr Henricus van Scijnle alle erfelijke goederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van Yda gnd van den Buer grootmoeder van voornoemde Luijta en 

Henricus, kvw Henricus van den Boegart, gelegen in Schijndel. 

 

Johannes (dg: et) filius (dg: quondam) Reijmboldi de Ossen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Luijte sue uxoris filie quondam Henrici 

Boegart de Vessen et Henricus filius (dg: d...) dicti Henrici Boegart 

omnia bona hereditaria (dg: sibi) eis de morte quondam Yde dicte van den 

(dg: Bo) Buer avie olim dictorum Luijte et Henrici liberorum quondam 

Henrici van den Boegart successione advoluta quocumque locorum in 

parochia de Scijnle situata ut dicebant supportaverunt Arnoldo filio 

naturali domini quondam Henrici de Scijnle promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307v 08 vr 29-06-1386. 

Everardus zv Arnoldus gnd Ghenen soen droeg over aan Gerardus Hadewigen een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde Gerardus Hadewigen aan 

voornoemde Everardus beloofd30 had, met Lichtmis te leveren, gaande uit ½ 

bunder beemd, op de plaats gnd die Dungen, tussen Boudewinus zv voornoemde 

Arnoldus Ghenen soen enerzijds en een weg gnd die Yvelaarse Straat 

anderzijds, en uit de gebouwen. 

 

Everardus filius (dg: qu) Arnoldi dicti Ghenen soen hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Gerardus Hadewigen promisit se daturum et 

soluturum dicto Everardo hereditarie purificationis ex (dg: medietate) 

dimidio bonario prati sito supra locum dictum op die Dungen inter 

hereditatem Boudewini filii dicti Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter 

plateam dictam die Yvelaersche Straet ex alio atque ex edificiis supra 

dictum dimidium bonarium consistentibus prout in litteris supportavit 

dicto (dg: Evera) Gerardo cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 307v 09 ma 02-07-1386. 

Sweneldis gnd Swaen zvw Lodovicus van Hulzelaer droeg over aan Philippus 

van Doerne zv Gerardus van Doerne alle goederen, die aan haar gekomen waren 

na overlijden van haar ouders en haar grootmoeder Elizabeth van Hulselaer, 

gelegen onder Veghel en Uden. 

 

Sweneldis dicta Swaen filia quondam [L]odovici de Hulzelaer cum tutore 

omnia et singula bona mobilia et immobilia #hereditaria et parata# de 

morte quondam suorum !p atque de morte quondam Elizabeth de Hulselaer 

avie olim dicte Sweneldis successione advoluta quocumque locorum #tam# 

infra parochiam de Vechel et infra parochiam de Uden consistentia sive 

sita ut dicebat supportavit Philippo de Doerne filio Gerardi #de# Doerne 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Raet et Goessuinus datum 

secunda post Petri Pau. 

 

BP 1177 f 307v 10 ma 02-07-1386. 

(dg: ..). 

 

                         
30 Zie ← BP 1176 f 233r 09 vr 13-12-1381, belofte van deze erfcijns. 
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BP 1177 f 307v 11 ma 02-07-1386. 

Henricus zvw Walterus van Grave verklaarde dat Berisius van Berna bakker, 

namens Willelmus bv voornoemde Henricus, aan hem 50 mottoen betaald heeft, 

die voornoemde Willelmus verschuldigd was aan zijn voornoemde broer 

Henricus, zoals in schepenbrieven van Mechelen. 

 

Henricus filius quondam Walteri de Grave palam recognovit quod Berisius 

de Berna pistor (dg: fili Henr) ex parte Willelmi fratris dicti Henrici 

eidem Henrico satisfecit plenarie de L mutonibus quos dictus Willelmus 

dicto Henrico suo! tenebatur in litteris scabinorum de Mechlinea ut 

dicebat clamans inde quitum. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 307v 12 di 12-06-1386. 

Destijds hadden Godefridus uijt der Waden en Rodolphus gnd Wise beloofd aan 

Johannes gnd Noijden ....... 81 dobbel mottoen geld van Holland of de 

waarde ervan in ander paijment. Thans verklaarde voornoemde Johannes dat 

voornoemde Rodolphus en niemand anders geheel dit bedrag heeft betaald. 

 

Notum sit universis quod Godefridus (dg: u) uijt der Waden et Rodolphus 

dictus (dg: promisissent) Wise promisissent ut debitores principales 

indivisi super omnia Johanni dicto Noijden ....... octoginta unum 

denarios aureos communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie boni 

auri et iusti ponderis vel valorem eorundem in alio pagamento prout in 

litteris constitutus igitur dictus Johannes recognovit sibi dictum 

Rodolphum et neminem alium dictam pecuniam integraliter persolvisse. 

Testes Lonij[s et] ....... datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 307v 13 ma 02-07-1386. 

Hr Arnoldus Rover van Vladeracker kanunnik van de Luikse Sint-Janskerk en 

Theodericus gnd van den Perde zvw Arnoldus van Mierle, executores 

testamenti van wijlen Henricus Mierle zvw Arnoldus van Mierle smid 

verkochten aan Theodericus zv hr Willelmus van den Beirgulen (1) 3 stukken 

land in Deurne, (1a) die Weiden Akker, ?17 lopen rogge maat van Helmont 

groot, tussen goederen gnd de Eespe enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(1b) 3 lopen rogge groot, ter plaatse gnd de Laar, tussen hr Willelmus van 

den Beirgulen priester enerzijds en Gerardus gnd van der Donc anderzijds, 

(1c) 5 lopen rogge groot, ter plaatse gnd Padeakker, tussen voornoemde hr 

Willelmus enerzijds en voornoemde Gerardus van der Donc anderzijds, welke 3 

stukken samen met een stuk land gnd Dommeles, 5 lopen rogge groot, ....... 

gnd van den Caudenberghe, tbv voornoemde Henricus van Mierle zvw Arnoldus 

gnd Mierle smid, verworven had van Hermannus gnd Eijcmans soen van Doerne, 

tezamen met (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, die 

wijlen voornoemde Henricus van Mierle beurde uit voornoemd stuk land gnd 

die ?Paedakker, (3) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, die 

wijlen voornoemde Henricus van Mierle beurde uit? voornoemd stuk land, die 

Wijakker gnd, en een akker, gnd ?Demelheze, voorzover deze pacht betrekking 

heeft op voornoemde 3 stukken land. De koopsom is voldaan. 

 

Dominus Arnoldus Rover de Vladeracker canonicus ecclesie sancti Johannis 

Leodiensis et Theodericus dictus van den Perde filius quondam Arnoldi de 

Mierle executores [testamenti] quondam Henrici de (dg: de Lijnde Perde) 

de M[u!]erle #filius! quondam Arnoldi (dg: filii dicti Smit) de Mierle 

fabri# ut dicebant tres pecias terre sitas in parochia de Doerne quarum 

una communiter die Weijden Acker ?decem sep[tem?] lopinatas terre 

siliginis mensure de Helmont continens inter bona dicta de Eespe ex uno 

et inter (dg: h) communem plateam ex alio ex alio altera tres lopinos 

siliginis dicte mensure annuatim in semine capiens in loco dicto dLaer 

inter hereditatem domini Willelmi van den Beirgulen (dg: ex) presbitri ex 

uno et inter hereditatem Gerardi dicti van der Donc ex alio (dg: et 

quarta) tercia quinque lopinos siliginis dicte mensure annuatim in semine 

capiens ad locum dictum Padeacker inter hereditatem dicti domini 
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[Willelmi ex uno et inter hereditatem] dicti Gerardi van der Donc ex alio 

sunt site ut dicebant (dg: #et qua# simul cum omnibus paccionibus quas 

dictus quondam Henricus van den Perde ex dictis tribus [peciis annuatim] 

habuit solvendas ut dicebant et quas 3 pecias terre simul cum dictis 

paccionibus ut dicebant hereditarie supportaverunt Theoderico filio 

naturali domini [quondam] Willelmi [van den Beirgulen] presbitri 

supportaverunt) quas 3 pecias terre simul cum pecia terre dicta Dommeles 

quinque lopinos siliginis dicte mensure ....... ....... ....... ....... 

dictus van den Caudenberghe ad opus #dicti# Henrici de Mierle filii 

quondam Arnoldi dicti Mierle fabri erga Hermannum dictum [31Eijcmans soen 

de Doerne] acquisiverat prout in litteris simul #X {BP 1177 f 307v 14 

invoegen}# (dg: cum paccionibus quas dictus quondam Henricus de Mierle ex 

primodictis tribus peciis terre solvendas ....... ....... ....... ....... 

supportaverunt) #vendiderunt# Theoderico filio (dg: ..) domini Willelmi 

(dg: de) van den Beirgulen cum litteris et jure occacione dictarum trium 

peciarum terre promittentes #tamquam executores# ratam servare ....... 

....... ....... dicta pecia terre Dommeles vocata (dg: ..) recognovit 

sibi de pretio emptionis fore satisfactum. Testes Neijsel et Raet datum 

secunda post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 307v 14 ma 02-07-1386. 

{invoegen in BP 1177 f 307v 13} 

X simul cum hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont 

quam dictus quondam Henricus de Mierle ex dicta pecia terre die Paedacker 

solvendam habuit [et] hereditaria paccio unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Helmont quam dictus quondam Henricus de Mierle 

solvendam !dicta pecia terre die Wijacker vocata ....... agro terre (dg: 

die) ?Demelheze ?vocata solvenda in quantum scilicet huiusmodi paccio 

concernuit dictas 3 pecias terre. 

 

BP 1177 f 307v 15 ma 02-07-1386. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Henricus van Vladeracken en Ghibo Keijot. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Henrico de 

Vladeracken Ghibone Keijot testibus datum mensis julii die secunda hora 

....... 

 

1177 mf8 E 14 f.308. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 02-07-1386. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1386. 

 

BP 1177 f 308r 01 ma 02-07-1386. 

Een vidimus maken van de brief, die begint met “Hermannus gnd Eijcmans soen 

van Doerne 4 stukken land etc” en Theodericus nzv hr Willelmus van den 

Beirgulen priester beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

Theodericus van den Perde zvw Arnoldus van Mierle, tbv Wijnricus visser 

burger van Luik, om zijn recht te halen mbt voornoemd stuk land gnd 
?Demeles De brief overhandigen aan Gerardus van Vladeracker. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Hermannus dictus Eijcmans soen de 

Doerne quatuor pecias terre etc et Theodericus filius naturalis domini 

Willelmi van den Beirgulen presbitri promisit super omnia dictas litteras 

tradere (dg: domino Arnoldo Rover de Vladeracker Theoderico van de Perde 

filio quondam Arnoldi de Mierle quotiens) #Theoderico van den Perde filio 

quondam Arnoldi de Mierle ad opus# Wijnrici (dg: -o) piscatoris civi 

Leodiensi quotiens indigebit ad suum jus pet[endum] de dicta pecia terre 
?Demeles vocata. Testes Neijnsel et Raet datum secunda post Pe Pau. 

                         
31 Aanvulling op basis van BP 1177 f 308r 01. 
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Traditur Gerardo de Vladeracker. 

 

BP 1177 f 308r 02 ma 02-07-1386. 

Henricus Zeghers soen, Denkinus gnd Broes soen en zijn broer Ambrosius gnd 

Broes deden tbv Ghibo zvw Nijcholaus van den Leempoel afstand van alle 

huisraad en kleinodiën, die voornoemde Ghibo en wijlen zijn vrouw Ermgardis 

svw Denkinus en Ambrosius hadden bezeten, en waarin voornoemde Ermgardis 

was overleden. 

 

Solvit. 

Henricus Zeghers soen Denkinus dictus (dg: Bres) Broes soen et Ambrosius 

dictus Broes eius frater super omnibus et singulis domiciliis #et# 

clenodiis et utensiliis quas Ghibo filius quondam Nijcholai van den 

Leempoel et Ermgardis quondam eius uxor soror quondam Denkini et Ambrosii 

simul possidebant et in quibus dicta quondam Ermgardis decessit (dg: sup) 

ad opus dicti Ghibonis renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 03 ma 02-07-1386. 

Lucas van Erpe zvw Leonius van Erpe beloofde aan zijn broer Gheerlacus een 

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

al zijn goederen. De brief en de volgende twee overhandigen aan voornoemde 

Lucas. 

 

Tradentur littere dicto Luce {met haal voor BP 1177 f 308r 03 tm 05}. 

Lucas de Erpe filius quondam Leonii de (dg: Pe) Erpe promisit super 

habita et habenda se daturum Gheerlaco suo fratri hereditarium censum 

centum aude scilde (dg: ..) hereditarie Remigii ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis. Testes Emont et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 04 ma 02-07-1386. 

Walterus van Erpe zvw Leonius van Ponsendale beloofde aan zijn broer 

Gheerlacus een n-erfcijns van 100 oude schilden, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Walterus de Erpe filius quondam Leonii de Ponsendale promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Gheerlaco suo fratri 

hereditarium censum C aude [scild]e hereditarie Remigii ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 05 ma 02-07-1386. 

Leonius van Erpe zvw Leonius van Ponsendale beloofde aan zijn broer 

Gheerlacus een n-erfcijns van 100 oude schilden, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Leonii de Ponsendale promisit super habita 

et habenda se daturum Gheerlaco suo fratri hereditarium censum C aude 

scilde hereditarie Remigii ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 06 ma 02-07-1386. 

Johannes van Cranenborch nzvw hr Theodericus van Hoerne heer van Perwijs en 

Duffel beloofde aan Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus een 

n-erfcijns van 8 gulden of de waarde, met Pinksteren te betalen, gaande uit 

de goederen gnd ter Donk, in Aarlebeke, ter plaatse gnd ter Donk, welke 

goederen voornoemde Johannes van Cranenborch verworven had van Henricus 

Stakenborch. 
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Johannes de Cranenborch filius naturalis quondam domini Theoderici de 

Hoerne domini de Pereweijs et de Duffel (dg: ..) promisit ut debitor 

principalis se daturum et soluturum Goeswino Moedel filio quondam 

Bertoldi filii Theoderici hereditarium censum octo floreorum communiter 

gulden vocatorum seu valorem hereditarie penthecostes ex bonis dictis ter 

Donc sitis in parochia de (dg: Beke prope) Arlebeke #ad locum dictum ter 

Donc# et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum sitis que bona cum suis attinentiis dictus Johannes de 

Cranenborch erga Henricum Stakenborch acquisiverat ut dicebat promittens 

super omnia warandiam. Testes Neijnsel et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 07 ±ma 02-07-1386. 

Petrus gnd Smedeken en zijn vrouw Oda dvw Godefridus van Kuijc droegen over 

aan Henricus Buekentop alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Walterus zvw voornoemde Godefridus van Kuijc bv voornoemde 

Oda. 

 

Petrus dictus Smedeken maritus legitimus ut asserebat Ode sue uxoris 

filie quondam Godefridi de Kuijc et dicta Oda cum eodem tamquam cum 

tutore omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

sibi de morte quondam Walteri filii (dg: q) #olim# dicti quondam 

Godefridi (dg: fratris) de Kuijc fratris olim dicte Ode successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

supportaverunt Henrico (dg: Buekentonp) Buekentop promittentes super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 308r 08 di 03-07-1386. 

Gerardus Witmeri droeg over aan Henricus Buekentop zijn deel in 50 dobbel 

mottoen geld van Vilvoorde, aan voornoemde Gerardus en Henricus Buekentop 

beloofd32 door Walterus gnd van Meelhusen zvw Godefridus van Kuijc. 

 

Gerardus Witmeri totam partem et omne jus sibi competentes in 

quinquaginta denariis aureis communiter dobbel mottoen vocatis monete 

Filfordie promissis dicto Gerardo et Henrico Buekentop aut alteri 

eorundem a Waltero dicto de Meelhusen filio quondam Godefridi de Kuijc 

prout in litteris supportaverunt dicto Henrico Buekentop cum litteris et 

jure. Testes Trude et Scilder et Lonijs datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 308r 09 di 03-07-1386. 

Gerardus Witmeri droeg over aan Henricus Buekentop de helft in alle 

goederen, die aan Hilla dvw Godefridus van Kuijc gekomen waren na 

overlijden van Woltherus bv voornoemde Hilla, welke goederen voornoemde 

Hilla overgedragen had aan voornoemde Gerardus, tbv hem en voornoemde 

Henricus Buekentop. 

 

Gerardus Witmeri medietatem ad se spectantem in omnibus (dg: bonis) et 

singulis bonis tam mobilibus quam immobilibus hereditariis atque paratis 

Hille filie quondam Godefridi de Kuijc de morte quondam Woltheri fratris 

dicte Hille successione advolutis (dg: ..) ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis que bona omnia et singula predicta (dg: Hi) 

prefata Hilla dicto Gerardo ad opus sui et ad opus Henrici Buekentop 

supportaverat prout in litteris supportavit dicto Henrico (dg: Buekent..) 

Buekentop cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 10 di 03-07-1386. 

Petrus gnd Smedeken en zijn vrouw Oda dvw Godefridus van Kuijc droegen over 

                         
32 Zie ← BP 1176 f 267v 06 wo 23-07-1382, belofte na maning 50 Brabant 

dobbel te betalen. 
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aan Henricus Buekentop een huis33, erf en tuin in Den Bosch, aan een straat 

die loopt van het eind van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Henricus van Zonsbeke enerzijds en een 

straatje dat loopt naast erfgoed van Zegherus gnd Wadepoel anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Godefridus van Kuijc in cijns uitgegeven door Johannes 

zvw Sizarius smid. 

 

Petrus dictus Smedeken maritus legitimus ut asserebat Ode sue uxoris 

filie quondam Godefridi de Kuijc et dicta Oda cum eodem tamquam cum suo 

tutore domum aream et ortum cum eorum attinentiis singulis et universis 

sitos in Busco ad quendam vicum tendentem a fine vici Hijnthamensis 

versus locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem [He]nrici de 

Zonsbeke ex uno et inter (dg: h) quoddam viculum tendens iuxta 

hereditatem Zegheri dicti Wadepoel ex alio (dg: .. q) datos ad censum 

[predicto quondam Godefri]do de Kuijc a Johanne (dg: d) filio quondam 

(dg: .) Sizarii fabri prout in litteris et quos nunc ad se spectare 

dicebant supportaverunt Henrico Buekentop [cum litteris et jure] ratam 

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

 

BP 1177 f 308r 11 di 03-07-1386. 

Jonker Johannes heer van Helmond en van Keerberch, verklaarde dat Franco 

van Baest voldaan heeft 9½ Brabantse dobbel die hij afgelopen Sint-Jan (zo 

24-06-1386) verschuldigd was wegens huur van erfgoederen gnd Wippenhout. 

 

Domicellus Johannes dominus de Helmont et de Keerberch (dg: pa) palam 

recognovit se Franconem de Baest satisfecisse de (dg: X..) novem et 

dimidio Brabant dobbel quos sibi (dg: ..) debebat in festo nativitatis 

Johannis proxime preterito de conductione hereditatum dictarum Wippenhout 

clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 12 di 03-07-1386. 

Elizabeth wv Arnoldus van der Haseldonc, Jacobus en Hadewigis, kv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus, en de broers Johannes en Arnoldus, 

kvw voornoemde Arnoldus van der Haseldonc en wijlen diens eerste vrouw 

Truda, maakten een erfdeling van 1/3 deel van een erfgoed gnd die Roet, in 

Vught Sint-Lambertus, naast erfgoed behorend aan het gasthuis in Den Bosch, 

en van 2 morgen 2 hont 4 roeden land, ter plaatse gnd die Oetheren, in een 

kamp behorend aan Elizabeth gnd Eijntkens en aan Henricus van Kessel en hun 

erfgenamen. 

Voornoemde Elizabeth en haar kinderen Jacobus en Hadewigis kregen (1) de 

helft van voornoemd 1/3 deel van voornoemd erfgoed gnd die Roet, te weten 

de helft naast Reijnkinus zvw Johannes Reijners soen, met gebouwen, (2) de 

helft van voornoemde 2 morgen 2 hont 4 roeden land, te weten de helft naast 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch; ze zullen de helft van de lasten op 

zich nemen; en voornoemde Johannes en Arnoldus de andere helft. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi van der Haseldonc Jacobus et Hadewigi! 

liberi dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi cum tutore #et# Johannes et 

Arnoldus fratres liberi dicti quondam [Arnol]di van der Haseldonc et 

Trude quondam (dg: u) eius prime uxoris palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse #de hereditatibus dicti quondam Arnoldi 

[?scilicet] # de tercia parte hereditatis [dicte] die Roet site in Vucht 

in parochia sancti Lamberti iuxta hereditatem spectantem ad hospitale in 

Buscoducis atque de duobus iugeribus duobus hont et quatuor virgatis 

terre sitis ?supra locum dictum die Oetheren in campo spectante ad 

Elizabeth dictam Eijntkens et ad Henricum de Kessel et ad eorum heredes 

ut [dicebant] mediante qua divisione ?una medietas dicte tercie partis 

                         
33 Zie → BP 1177 f 308v 01 wo 04-07-1386, overdracht van een deel in 

kennelijk dit huis door Matheus gnd Bijnhuus zvw Henricus Bijnhuus ev Oda 

dvw Godefridus van Kuijc. 
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dicte hereditatis (dg: ..) die Roet vocate scilicet illa medietas que 

sita est contigue iuxta hereditatem Reijnkini (dg: Hen..) filii quondam 

Johannis Reijners soen simul cum edificiis in ?in eadem consistentibus 

atque medietas dictorum duorum iugerum duorum hont et quatuor virgatarum 

terre scilicet illa medietas que sita est (dg: con) iuxta hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ut dicebant dictis Elizabeth Jacobo et 

Hadewigi #eius liberis# cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt tali condicione 

quod dicta Elizabeth Jacobus et (dg: Elizab) Hadewigis eius liberi 

medietatem onerum ex dictis (dg: hereditatibus) tercia parte et duobus 

iugeribus (dg: quatuor) duobus hont et quatuor virgatis terre de jure 

annuatim solvent sic quod dictis Johanni et (dg: Ja) Arnoldo fratribus 

dampna exinde non eveniant et simili modo dicti Johannes et Arnoldus 

reliquam medietatem eorundem onerum solvent annuatim sic quod dictis 

Elizabeth [Jacobo et] Hadewigi dampna exinde non eveniant quovismodo. 

Testes Neijsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 13 di 03-07-1386. 

Voornoemde broers Johannes en Arnoldus, kvw voornoemde Arnoldus van der 

Haseldonc en wijlen diens eerste vrouw Truda, kregen (1) de helft van 

voornoemd 1/3 deel, te weten de helft richting erfgoed van voornoemd 

gasthuis, met gebouwen, (2) de helft van voornoemde 2 morgen 2 hont 4 

roeden, te weten de helft richting Den Bosch. 

 

Et mediante qua divisione medietas dicte tercie partis scilicet illa 

medietas que sita est versus hereditatem (dg: h) dicti hospitalis #cum 

suis edificiis# et medietas dictorum duorum iugerum duorum hont et 

quatuor #virgatarum# (dg: ?hont) [scilicet illa medietas] que sita est 

(dg: iuxta hereditatem Arnoldi dicti Nolleken Quap ut dicebant dic) 

versus oppidum de Busco ut dicebant dictis Johanni et Arnoldo fratribus 

cesserunt in partem promitentes ....... ....... ....... ....... ....... 

per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308r 14 di 03-07-1386. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus van der Haseldonc en wijlen diens eerste 

vrouw Truda, droeg zijn helft in voornoemde helft van het 1/3 deel en in de 

helft van de 2 morgen 2 hont 4 roeden over aan zijn broer Arnoldus. 

 

[Dictus Johan]nes medietatem ad #se# spectantem in dicta medietate dicte 

tercie partis et in dicta medietate duorum iugerum duorum hont et quatuor 

virgatarum supportavit Arnoldo suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem [ex parte sui] deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 F 01 f.308v. 

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 04-07-1386. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1386. 

 

BP 1177 f 308v 01 wo 04-07-1386. 

Matheus gnd Bijnhuus zvw Henricus Bijnhuus ev Oda dvw Godefridus van Kuijc 

droeg over aan Henricus Buekentop het deel, dat aan hem en aan zijn vrouw 

Oda gekomen was na overlijden van de ouders van Oda en na overlijden van 

Walterus en Hilla, kvw voornoemde Godefridus, in een huis34, erf en tuin in 

Den Bosch, aan een straat die loopt van het einde van de Hinthamerstraat 

naar de plaats gnd Windmolenberg, naast erfgoed van Henricus van Zonsbeke 

enerzijds en een straatje dat loopt naast erfgoed van Zegherus gnd Wadepoel 

anderzijds, welk huis, erf en tuin voornoemde wijlen Godefridus van Kuijc 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 308r 10 di 03-07-1386, overdracht van kennelijk geheel 

dit huis door Petrus gnd Smedeken en zijn vrouw Oda dvw Godefridus van 

Kuijc. 
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in cijns verkregen had van Johannes zvw Sizarius smid. 

 

Matheus dictus Bijnhuus filius quondam Henrici Bijnhuus maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Ode sue uxoris filie quondam Godefridi de Kuijc 

totam partem et omne jus sibi et dicte Ode sue uxori de morte quondam 

parentum dicte Ode atque de (dg: -r) morte quondam Walteri et Hille 

liberorum dicti quondam Godefridi successione advolutas aut alias quovis 

modo competentes in domo (dg: et) area et orto cum eorum attinentiis 

singulis et universis sitos in Busco ad quendam vicum tendentem a fine 

vici Hijnthamensis versus locum dictum Wijnmolenberch iuxta hereditatem 

Henrici de Zonsbeke ex uno et inter quoddam viculum tendens iuxta 

hereditatem Zegheri dicti Wadepoel ex alio quos domum aream et ortum 

dictus quondam Godefridus de Kuijc erga Johannem filium quondam (dg: 

Visari) Sizarii fabri ad censum acquisiverat prout in literis supportavit 

Henrico Buekentop cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: W) Neijnsel et Walterus 

datum quarta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 308v 02 wo 04-07-1386. 

Johannes van Neijnsel en Willelmus Scilder deden tbv Henricus Scilder bv 

voornoemde Willelmus afstand van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die voornroemde Henricus Scilder eertijds overgedragen had aan 

voornoemde Johannes en Willelmus. 

 

Johannes de Neijnsel et Willelmus Scilder (dg: hereditariam paccionem 

unius) super hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

quam Henricus Scilder frater dicti Willelmi dictis Johanni et Willelmo 

dudum supportaverat (dg: ut d) prout in litteris dicebat contineri (dg: 

su) ad opus dicti Henrici Scilder renunciaverunt promittentes ratam 

servare (dg: testes datum supra) et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308v 03 wo 04-07-1386. 

Arnoldus zvw Arnoldus van den Put beloofde aan Goessuinus Steenwech 32½ 

oude schild met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van den Put promisit Goessuino Steenwech 

XXXII et dimidium aude scilde ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308v 04 do 05-07-1386. 

Johannes van Haren wever verkocht aan Willelmus zvw Godefridus van Hal een 

b-erfcijns van 5 pond geld, die Henricus gnd Calfvel van Eijndoven beloofd 

had aan Katherina dvw Matheus gnd Helen, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed met gebouwen, 

eertijds van wijlen Ghisbertus gnd Braecman, in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, welke cijns voornoemde Johannes van Haren verworven35 

had van Johannes nzv Jacobus van den Wijel ev voornoemde Katherina. 

 

Johannes de Haren textor hereditarium censum quinque librarum monete quem 

Henricus dictus Calfvel de Eijndoven promisit se daturum et soluturum 

(dg: d) Katherine filie quondam Mathei dicti (dg: Beke) Helen hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex hereditate que fuerat quondam 

Ghisberti dicti Braecman sita in Busco in vico scriniparorum atque ex 

edificiis in eadem hereditate consistentibus quem censum dictus Johannes 

de Haren erga Johannem filium naturalis (dg: quond) Jacobi van den Wijel 

maritum et tutorem legitimum dicte Katherine sue uxoris acquisiverat 

prout in litteris vendidit Willelmo filio #quondam# Godefridi de Hal 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

                         
35 Zie ← BP 1176 f 172-a-bis-v 03 di 19-03-1381, overdracht van de erfcijns. 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Emont datum quinta 

post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 308v 05 do 05-07-1386. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen verkocht aan Johannes van Best 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Vessem, die 

Stephanus van der Donc zvw Johannes gnd Toelen soen met Lichtmis in Vessem 

moet leveren aan voornoemde Willelmus Vos, gaande uit (1) een huis en 

schaapskooi met ondergronden en tuin, in Vessem, tussen Aleijdis van den 

Vloghe enerzijds en Ghibo gnd Hoen anderzijds, (2) een stuk land gnd die 

Gielijs Akker, in Vessem, tussen Johannes Hoeve enerzijds en Stephanus 

Hillen soen anderzijds, (3) alle erfgoederen, die waren van voornoemde 

Henricus van der Bruggen, in Vessem, ter plaatse gnd die Hoeve, (4) een 

stuk eusel, in Vessem, naast de plaats gnd die Vonderen, tussen Johannes 

gnd Zeelsman enerzijds en de gemeint anderzijds, (5) een stuk beemd, gnd 

die Hardbeemd, in Vessem, beiderzijds tussen wijlen Johannes gnd Willems 

van den Dale. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen hereditarie vendidit Johanni 

de Best hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: 

Ve) Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam de 

et ex hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Vessem quam 

Stephanus van der Donc filius quondam Johannis dicti Toelen soen (dg: 

pro..) dicto Willelmo Vos solvere tenetur hereditarie termino solucionis 

predicto et in Vessem tradere ex domo ovuli cum suis fundis et orto sitis 

in parochia de Vessem inter hereditatem Aleijdis van den Vloghe ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis dicti Hoen ex alio item ex pecia terre dicta 

die Gielijs Acker sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: Joh) 

Johannis Hoeve ex uno et inter hereditatem Stephani Hillen soen ex alio 

item ex omnibus hereditatibus que fuerant dicti Henrici van der Bruggen 

(dg: ad dictum venditorem spectantibus) sitis in dicta parochia in loco 

dicto die Hoeve prout huiusmodi hereditates ibidem site sunt item ex 

pecia (dg: terre) hereditatis dicta eeusel sita in dicta parochia iuxta 

locum dictum die Vonderen inter hereditatem Johannis dicti Zeelsman ex 

uno et inter communitatem ex alio atque ex pecia prati dicta die 

Hardbeemt sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: Joh) quondam 

Johannis dicti Willems van den Dale ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes (dg: Lo) Neijnsel et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 308v 06 do 05-07-1386. 

Godefridus Moelner beloofde aan Johannes Wederhout 34 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1387) te betalen. 

 

Godefridus Moelner promisit Johanni (dg: Wedeh) Wederhout XXXIIII aude 

scilde scilicet IIII florenos pro III aude scilde computato ad 

purificationis proxime persolvendos futurum persolvendos. 

 

BP 1177 f 308v 07 do 05-07-1386. 

Gerardus Peters soen en Tielmannus Tielen soen van Enghelen beloofden aan 

Ywanus Neven 22½ oude schild, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Gerardus Peters soen et Tielmannus Tielen soen de Enghelen promiserunt 

Ywano Neven XXII #et dimidium# aude scilde scilicet IIII florenos pro III 

aude scilde computato ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1177 f 308v 08 do 05-07-1386. 

Metta dvw Udo van Gheffen verkocht aan Johannes Pouwels soen (1) ½ morgen 

land, in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen Aleijdis Broes enerzijds en 

Johannes Lanen soen anderzijds, (2) 1 morgen land, in Geffen, ter plaatse 

gnd Vinkel, tussen Ghibo Pelser enerzijds en Rodolphus van Tula anderzijds, 

(3) ½ morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd die Wijns Venne, tussen 

Johannes Nesen sooen enerzijds en Gerardus Kepken anderzijds, (4) ½ morgen 

land in Geffen, op de plaats gnd die Brede Heide, tussen voornoemde 

Rodolphus van Tula enerzijds en Hilla van Kuijc anderzijds. 

 

Metta filia quondam Udonis de Gheffen cum tutore dimidium iuger terre 

situm in parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter hereditatem 

Aleijdis Broes ex uno et inter hereditatem Johannis Lanen soen ex alio ut 

dicebat atque unum iuger terre situm #in dicta parochia# in loco dicto 

Vinckel inter hereditatem Ghibonis Pelser ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi de Tula ex alio atque dimidium iuger terre situm in parochia 

predicta in loco dicto die Wijns Venne inter hereditatem Johannis Nesen 

(dg: ..) soen ex uno et inter hereditatem Gerardi Kepken ex alio (dg: ut 

dicebat) atque dimidium iuger terre situm in dicta parochia supra (dg: 

me) locum dictum die Brede Heijde [inter hereditatem dicti] Rodolphi de 

(dg: ..) Tula ex uno et inter hereditatem Hille de (dg: Cu) Kuijc ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Pouwels soen promittens cum 

tutore warandiiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308v 09 do 05-07-1386. 

Gerardus Rolen soen droeg al zijn beesten en varen goed, al zijn koren en 

roerende goederen over aan de secretaris, tbv Willelmus Coptiten, Arnoldus 

Koijt en Nijcholaus van Berze. 

 

Gerardus Rolen soen omnes et singulas suas bestias #et# bona pecoralia 

quecumque atque omnia et singula sua blada et bona sua mobilia ?et 
?parata ....... quocumque locorum consistentia ut dicebat supportavit 

mihi ad opus Willelmi Coptiten Arnoldi Koijt et Nijcholai de Berze seu 

alterius eorum promittens etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308v 10 do 05-07-1386. 

Johannes Peters soen, Petrus Pouwels soen, Gerardus Jans soen en Henricus 

zvw Willelmus van der Lucht beloofden aan Jacobus Manghelman ?soen van 

Rueremonde 63 gulden pieter of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1387) te betalen. De brief overhandigen aan Johannes Scilder. 

 

Johannes Peters soen Petrus Pouwels soen Gerardus Jans soen et Henricus 

filius quondam Willelmi van der Lucht promiserunt Jacobo Manghelman ?soen 

[de] Rueremonde LXIII gulden peter seu valorem ad nativitais Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni Scilder. 

 

BP 1177 f 308v 11 do 05-07-1386. 

Elizabeth dvw Johannes gnd Rogge droeg alle goederen, die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar zuster Gheerburgis over aan haar zoon 

Johannes. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis dicti Rogge cum tutore omnia et singula 

bona sibi de morte quondam Gheerburgis sue sororis successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Johanni 

suo filio promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. (dg: 

J). 

 

BP 1177 f 308v 12 ±do 05-07-1386. 

Albertus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen verkocht aan Hermannus Claes soen 

87 roeden land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, 
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tussen voornoemde Albertus enerzijds en voornoemde Hermannus anderzijds. 

Het water zal zijn loop hebben, zoals dit volgens recht moet lopen. 

 

Albertus filius quondam Henrici dicti Aelbrechts (dg: se) #soen# 

octoginta septem virgatas terre dictas buenre roeden sitas infra 

libertatem oppidi de Bus[co] ad locum dictum (dg: Griensesve) Griensvenne 

inter hereditatem dicti Alberti ex uno et inter hereditatem Hermanni 

Claes soen ex alio vendidit [dicto] Hermanno promittens warandiam et 

obligationem deponere salvo hoc quod aqua obtinebit ibidem suum transitum 

sicut de jure transire sol..... ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 308v 13 ±do 05-07-1386. 

Jacobus zvw Henricus Aelbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius quondam Henrici Aelbrechts soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308v 14 ±do 05-07-1386. 

Johannes die Groet zvw Henricus Penninc van Straten beloofde aan Henricus 

Maechelini 12¼ gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes die Groet filius quondam Henrici Penninc de Straten promisit 

Henrico (dg: Mael) Maechelini XII gulden et quartam [partem unius gulden] 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 308v 15 ±do 05-07-1386. 

Johannes Goddijns beloofde aan Cristina dvw Johannes Loze 20 oude schilden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes Goddijns promisit Cristine filie quondam Johannis Loze XX aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Goess ....... ....... 

 

1177 mf8 F 02 f.309. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1386. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1386. 

 

BP 1177 f 309r 01 di 03-07-1386. 

Theodericus nzv hr Willelmus van Beirgulen investiet van Membruggen 

priester verkocht aan Henricus van Goederheijle verwer een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

de navolgende erfgoederen, gelegen onder Deurne, (1) een huis, schuur en 

kamp met gebouwen, ter plaatse gnd Veldhoven, tussen een gemene weg 

enerzijds en Goessuinus van Aa anderzijds, (2) een akker, bij de plaats gnd 

de Korenmortel, tussen Henricus Belen soen van Zonne enerzijds en Johannes 

gnd Smit van Vrekewijc anderzijds, (3) een akker, ter plaatse gnd dat 

Heilengat, tussen Emondus zv Rutgherus enerzijds en kvw Philippus van 

Vrekewijc anderzijds, (4) een weide gnd een eusel, tussen Arnoldus van den 

Velde enerzijds en Johannes van den Hoghenhuijs anderzijds, (5) een akker 

gnd die Huisakker, tussen Henricus gnd Scoerwegge enerzijds en Elizabeth 

van Ghempel anderzijds, (6) een stuk land gnd een Vlasland, tussen Johannes 

gnd Wert van Doerne enerzijds en Johannes van der Emmelheze anderzijds, (7) 

een stukje land, naast voornoemd stuk land gnd dat Vlasland, (8) een akker 

gnd die Haak, tussen voornoemde Henricus Scoerwegge enerzijds en eertijds 

Hermannus zv Johannes gnd Eijcmans anderzijds, (9) een akker gnd die 

Laarakker, tussen wijlen Gerardus van der Donc van Mierle enerzijds en 

voornoemde Hermannus zv Johannes Eijcmans anderzijds, (10) een akker 

aldaar, naast het hagelkruis, tussen voornoemde wijlen Gerardus van der 

Donc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (11) de helft van 1 bunder 

beemd, ter plaatse gnd die Strijp, beiderzijds tussen wijlen Henricus van 
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Goerle, welke erfgoederen voornoemde verkoper verworven36 had van zijn 

voornoemde vader hr Willelmus van Beirgulen, (12) 3 stukken land in Deurne, 

(12a) gnd die Wijde Akker, 7 lopen rogge, maat van Helmond, groot, tussen 

goederen gnd van Eespe enerzijds en een gemene weg anderzijds, (12b) 3 

lopen rogge, maat van Helmond, groot, ter plaatse gnd de Laar, tussen 

voornoemde hr Willelmus van Beirgulen enerzijds en Gerardus van der Donc 

anderzijds, (12c) 5 lopen rogge, maat van Helmond, groot, ter plaatse gnd 

Padeakker, tussen voornoemde hr Willelmus enerzijds en een zekere Gerardin 

van der Donc anderzijds, welke 3 stukken land voornoemde verkoper verworven 

had van hr Arnoldus Rover van Vladeracken kanunnik van de kerk van Sint-Jan 

van Luik en Theodericus van den Perde zvw Arnoldus van Mierle als 

executores testamenti van wijlen Henricus van Mierle zvw Arnoldus van 

Mierle smid, reeds belast met grondcijnzen. Verkoper en zijn schoonvader 

Ghibo Keijot beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Theodericus filius naturalis domini Willelmi (dg: v) de Beirgulen 

#investiti de (dg: Menb) Membruggen# presbitri hereditarie vendidit 

Henrico de Goederheijle tinctori hereditariam paccionem duorum modiorum 

sliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex hereditatibus infrascriptis infra parochiam de Doerne 

situatis primo videlicet ex domo horreo et campo cum eorum edificiis et 

ceteris attinentiis sitis in loco dicto communiter Velthoven inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Goessuini de Aa ex alio 

atque ex quodam agro terre sito prope locum dictum de Corenmortel inter 

hereditatem Henrici Belen soen de Zonne ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Smit de Vrekewijc ex alio insuper ex quodam agro (dg: s-) 

terre sito ad locum dictum communiter dat Heijlengat inter hereditatem 

Emondi filii Rutgheri ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Philippi de Vrekewijc ex alio preterea ex pascua dicta dicta (dg: -n) een 

eeusel sita inter hereditatem Arnoldi van den Velde ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Hoghenhuijs ex alio (dg: ne) item ex quodam 

agro terre dicto communiter die Huijsacker sito inter hereditatem Henrici 

dicti Scoerwegge ex uno et inter hereditatem Elizabeth de Ghempel ex alio 

item ex pecia terre dicta communiter een Vlaslant sita inter hereditatem 

Johannis dicti Wert de Doerne ex uno et inter hereditatem Johannis van 

der Emmelheze ex alio item ex quadam particula terre sita iuxta predictam 

peciam terre dat Vlaslant vocatam item ex quodam agro terre dicto die 

Hake sito inter hereditatem predicti Henrici Scoerwegge ex uno et inter 

hereditatem que fuerat Hermanni filii Johannis dicti Eijcmans ex alio 

[item ex] agro terre dicto die Laeracker sito inter hereditatem quondam 

Gerardi van der Donc de Mierle ex uno et inter hereditatem dicti Hermanni 

filii dicti Johannis Eijcmans ex alio item ex agro terre sito ibidem 

iuxta crucem dictam haghelcruijs inter hereditatem dicti quondam Gerardi 

van der Donc ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio 

item ex medietate unius bonarii prati siti in loco dicto die Strijp inter 

hereditatem quondam Henrici de Goerle ex utroque latere coadiacentem quas 

hereditates dictus venditor erga dictum ?dominum dominum Willelmum de 

Beirgulen suum patrem acquisiverat prout in litteris quas vidimus atque 

ex tribus peciis terre sitis in dicta parochia de Doerne quarum una dicta 

die Wijde Acker septem lopinos siliginis mensure de Helmont in semine 

capiens inter bona dicta de (dg: Espe) Eespe ex uno et inter communem 

plateam ex alio altera tres lopinos siliginis iamdicte mensure in semine 

capiens in loco dicto dLaer inter hereditatem dicti domini Willelmi de 

Beirgulen ex uno et inter hereditatem Gerardi van der Donc ex alio et 

tercia quinque lopinos siliginis iamdicte mensure de Helmont in semine 

capiens ad locum dictum Padeacker inter hereditatem dicti domini Willelmi 

ex uno et inter hereditatem dicti Gerardin van der Donc ex alio sunt site 

quas tres pecias terre dictus venditor erga dominum Arnoldum Rover de 

Vladeracken canonicum ecclesie sancti Johannis Leodiensis et Theodericum 

                         
36 Zie ← BP 1177 f 207r 08 za 23-09-1385. 
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van den Perde filium quondam Arnoldi de Mierle #tamquam# executores (dg: 
?testatores) testamenti quondam Henrici de Mierle filii quondam Arnoldi 

de Mierle fabri acquisiverat ut in litteris dicebat contineri (dg: 

promittentes et cum eo Ghibo Keijot eius socerindivisi super omnia) 

promittens #(dg: super habita et habenda)# super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde prius 

solvendis (dg: et s) promiserunt insuper dictus venditor et cum eo Ghibo 

Keijot eius (dg: ven) socer indivisi super omnia #habita et habenda# 

sufficientem. Testes Neijnsel et Raet datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 309r 02 di 03-07-1386. 

Voornoemde verkoper beloofde voornoemde Ghibo schadeloos te houden. 

 

Dictus venditor promisit super habita et habenda dictum Ghibonem 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309r 03 di 03-07-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Wllelmus gnd van 

Beirgulen investiet etc” en voornoemde Theodericus verkoper beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Henricus koper. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Willelmus (dg: dominus) 

dictus de Beirgulen investitus etc et dictus Theodericus venditor 

promisit dicto Henrico emptori tradere quotiens indigebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 309r 04 do 05-07-1386. 

Stephanus Wert en zijn broer Johannes beloofden aan Walterus Delijen soen 

35 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Stephanus Wert et Johannes eius frater promiserunt Waltero Delijen soen 

XXXV Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Scilder et Raet datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 309r 05 do 05-07-1386. 

Johannes van Besoijen, Johannes van Ghenderen en Gerardus van Dorst 

beloofden aan de secretaris, tbv Lucas van de Kelder 31 mud rogge en 31 mud 

haver, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) in Den Bosch 

te leveren. 

 

Johannes van Besoijen (dg: G) Johannes de Ghenderen et Gerardus de Dorst 

promiserunt mihi ad opus Luce de Penu {ruimte vrijgelaten} XXXI modios 

siliginis et XXXI modios avene mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Neijnsel et Raet datum 

supra. 

 

BP 1177 f 309r 06 do 05-07-1386. 

Voornoemde Johannes van Besoijen en Gerardus beloofden Johannes van 

Ghenderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes de Besoijen et Gerardus promiserunt Johannem de Ghenderen 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309r 07 do 05-07-1386. 

Ghevardus van Doerne zvw Everardus van Doerne beloofde aan Johannes van 

Neijnsel een n-erfpacht van 26 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 
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(dg: Egidius) Ghevardus de Doerne filius quondam Everardi de Doerne 

promisit super habita et habenda se daturum (dg: Kat) et soluturum 

Johanni de Neijnsel hereditariam paccionem XXVI modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis. Testes (dg: 

Scilder) Scilder [et] Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 309r 08 do 05-07-1386. 
?Egidius van de Doorn maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Oisterwijk, die Ghisbertus van den Hoevel verworven had 

van Henricus snijder van Westilborch, en die nu aan hem behoort. 

 
?Egidius de Spina hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Oesterwijc quam Ghisbertus van den (dg: Hoel) Hoevel erga Henricum 

sartorem de Westil[borch] acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad 

se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Neijnsel et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 309r 09 do 05-07-1386. 

Theodericus zvw Theodericus Rover Uden soen: 3½ morgen land, in Berlicum, 

ter plaatse gnd die Koeleide, tussen een erfgoed gnd die Oude Koeleide 

enerzijds en een gemene waterlaat gnd die Runnen {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus filius quondam (dg: Udonis de) Theoderici Rover Uden soen 

(dg: quatuor) tria et dimidium iugera terre sita in parochia de Berlikem 

in loco dicto die Coeleijde inter (dg: hered) prata dicta die Aude 

Coeleijde ex uno et inter aqueductum communem dictum die (dg: Runnen) R. 

 

BP 1177 f 309r 10 do 05-07-1386. 

Willelmus zv Willelmus van Mulsel beloofde aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 45 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Willelmus filius Willelmi de Mulsel promisit Godefrido filio quondam 

Andree de Berlikem XLV aude scilde scilicet IIII (dg: aude) gulden pro 

III aude scilde [computato ad] nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 309r 11 do 05-07-1386. 

Theodericus zvw Theodericus Rover gnd Uden soen verkocht aan Nijcholaus gnd 

Coel Koelbreker ½ bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd in die 

Bandevoert, tussen voornoemde Nijcholaus Coel enerzijds en het water gnd 

die Aa anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Rover dicti Uden soen dimidium 

bonarium terre situm in parochia de Berlikem in loco dicto in die 

Bandevoert inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Koelbreker ex uno et 

inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Nijcholao Coel promittens (dg: w) super habita 

et habenda ....... et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309r 12 ±do 05-07-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 18 Brabantse dobbel, 55 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis over 

een jaar (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

[Dictus emptor] promisit dicto venditori XVIII Brabant dobbel scilicet LV 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato #seu valorem# a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ....... 
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BP 1177 f 309r 13 ±do 05-07-1386. 

Gheerlacus van Erpe en Gerardus van Berkel beloofden aan Stephanus gnd 

Yoests soen van Venle 200 gulden van Holland of Gelre, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Gheerlacus (dg: ..) de Erpe et Gerardus de Berkel promiserunt Stephano 

dicto (dg: Roscamp) Yoests soen de Venle ducentos florenos (?dg: ?vel) 

Hol[landie vel] Ghelrie ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 309r 14 ±do 05-07-1386. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Stephanus 200 gulden van 

Gelre of Holland met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

[Dicti] debitores promiserunt dicto Stephano ducentos florenos Gelrie vel 

Hollandie ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 309r 15 ±do 05-07-1386. 

Belofte schadeloos te houden. 

 

....... ....... ....... ....... indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 F 03 f.309v. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 09-07-1386. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1386. 

 

BP 1177 f 309v 01 ±do 05-07-1386. 

Lambertus zvw Henricus gnd Godevarts soen van Uden gaf uit aan Tielkinus 

gnd Mombaers soen (1) een schuur met ondergrond, in Tongeren, ter plaatse 

gnd tot Udichoven, tussen Aleijdis Loden dochter enerzijds en Aleijdis Zien 

dochter anderzijds, (2) een tuin aldaar, tussen voornoemde Aleijdis Sien 

dochter enerzijds en Ywanus van den Berge anderzijds, (3) een beemd en 

aangelegen stuk eusel, in Tongeren, ter plaatse gnd tot Udichoven, tussen 

Amelius gnd Meel Mertens soen enerzijds en voornoemde Aleijdis Sien dochter 

anderzijds, (4) een akker gnd die Scoetakker, in Tongeren, ter plaatse gnd 

tot Udichoven, tussen Ywanus van den Berge enerzijds en Henricus Houbraken 

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

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Solvit Tielkinus. 

Lambertus filius quondam Henrici dicti Godevarts soen #de Uden# horreum 

cum suo fundo (dg: et ort) situm in parochia de Tongeren ad locum tot 

Udichoven inter hereditatem Aleijdis (dg: Loijen) #Loden# dochter ex uno 

et inter hereditatem Aleijdis Zien dochter ex alio atque ortum situm 

ibidem inter hereditatem dicte Aleijdis Sien dochter ex uno et inter 

hereditatem Ywani van den Berge ex alio item pratum #et ?peciam (dg: 

terre) pascue dicte eeusel sibi adiacentem# situm in dictis parochia et 

loco inter hereditatem Amelii dicti Meel Mertens soen ex uno et inter 

hereditatem dicte Aleijdis Sien dochter ex alio item agrum dictum die 

Scoetacker situm in parochia et loco predictis inter hereditatem Ywani 

van den Berge ex uno et inter hereditatem Henrici Houbraken ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Tielkino dicto Mombaers soen ab 

eodem hereditarie possidendos pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum (dg: 

mo) siliginis mensure de Busco (dg: s) danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes 

Neijnsel et Raet datum ut infra. 
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BP 1177 f 309v 02 ±do 05-07-1386. 

Henricus zvw Johannes van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 03 ±do 05-07-1386. 

Voornoemde Tielkinus beloofde aan voornoemde Lambertus 9 Brabantse dobbel37 

of de waarde binnen 3 jaar te betalen. 

 

Dictus Tielkinus promisit dicto Lamberto novem Brabant dobbel seu valorem 

infra tres annos proxime futuros persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 04 ma 09-07-1386. 

Eefsa wv Johannes van den Borne machtigde Roverus zvw Ghibo Rovers haar 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Eefsa relicta quondam Johannis van den Borne dedit Rovero filio quondam 

Ghibonis Rovers #(dg: spec)# potestatem monendi suos census pacciones et 

credita quecumque que sibi debentur (dg: et debebantur) usque ad 

revocacionem. Testes Neijnsel et Scilder datum secunda post octavas Pe 

Pau. 

 

BP 1177 f 309v 05 ma 09-07-1386. 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser beloofde aan Hadewigis Kemmer en Paulus zv 

Johannes gnd Lemmens soen 26 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend, en 5½ Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (di 25-12-

1386) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel die Bresser promisit Hadewigi Kemmer et Paulo 

filio Johannis dicti Lemmens soen XXVI Hollant dobbel scilicet XLV 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato et quinque et dimidium 

Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Scilder datum secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 309v 06 ma 09-07-1386. 

Arnoldus van Loet, Ghibo zvw Johannes gnd Ghevarts en Johannes Gerijs 

beloofden aan Ghibo Kesselman de jongere 100 Hollandse dobbel, 45 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Loet Ghibo filius quondam Johannis dicti Ghevarts et Johannes 

Gerijs #promiserunt Ghiboni Kesselman juniori# centum Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 07 ma 09-07-1386. 

De twee eersten zullen Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit VI vlieguijt. 

Duo primi servabunt Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 08 ma 09-07-1386. 

Nijcholaus gnd Coel Bresser beloofde aan Nijcholaus Bollen 20 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

                         
37 Zie → BP 1178 f 318r 08 vr 01-10-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Nijcholaus dictus Coel Bresser promisit Nijcholao Bollen XX aude scilde 

scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Raet et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 09 do 12-07-1386. 

Hr Rijcoldus Koc ridder, Johannes Leonii van Erpe, Willelmus Coptiten en 

Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo etc 45 oude Franse 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386; 19+31+30+31+11=122 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles Johannes Leonii de Erpe Willelmus Coptiten et 

Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo etc XLV aude scilde 

Francie ad Martini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

Neijnsel et Scilder datum quinta post #octavas# Pe Pau. 

 

BP 1177 f 309v 10 do 12-07-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium! indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 11 do 12-07-1386. 

Ghibo zvw Ghibo Lobbel beloofde aan zijn broer Willelmus een n-erfcijns van 

4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen en 

erfgoederen van eerstgenoemde Ghibo, gelegen onder Schijndel. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis Lobbel promisit se daturum et soluturum 

Willelmo suo fratri hereditarium censum quatuor librarum monete 

hereditarie nativitatis Domini ex (dg: bonis) omnibus (dg: ...) bonis et 

hereditatibus primodicti Ghibonis infra parochiam de Scijnle sitis ut 

dicebat promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 12 do 12-07-1386. 

Henricus Paedse de jongere en Ogierus Vinsot beloofden aan Engbertus Ludinc 

van Uden 96 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Henricus Paedse junior et (dg: ...) Ogierus Vinsot promiserunt (dg: Lu) 

Engberto Ludinc de Uden nonaginta sex (dg: -ta) gulden ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 13 do 12-07-1386. 

Willelmus van Langhelaer beloofde aan Philippus Jozollo etc 80 oude Franse 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386; 19+31+30+31+11=122 

dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Willelmus de Langhelaer promisit Philippo Jozollo etc LXXX aude scilde 

Francie ad Martini proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 309v 14 do 12-07-1386. 

Aleijdis dvw Henricus gnd Vake van Oijen droeg over aan haar zoon Udo (1) 

de helft, die aan haar gekomen was na overlijden van haar ouders, in (1a) 

een b-erfcijns van 23 pond oude pecunia, die voornoemde wijlen Henricus 

beurde uit de tiende van Strijp en uit de tiende van Amersoijen, (1b) een 

b-erfcijns van 23 penningen leuvens die voornoemde wijlen Henricus Vake 

beurde uit een erfgoed van wijlen Petrus van Waderle, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, (1c) 2 cijnshoenderen, die voornoemde wijlen Henricus beurde, 

gaande uit een huis en erf van Heijlwigis Francken, in Den Bosch, in een 

straat die loopt naast erfgoed van Zibertus van Hoculem, met achterstallige 

cijns van 3 jaar, (2) alle andere goederen die aan haar gekomen waren na 
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overlijden van haar ouders. 

 

Aleijdis (dg: relcita) #filia# quondam Henrici dicti Vake de Oijen cum 

suo tutore medietatem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in hereditario censu (dg: ... viginti) viginti trium librarum 

antique pecunie quem dictus quondam Henricus solvendum ex decima de 

Stripe et ex decima de Amerssoijen atque [in] censu XXIII denariorum (dg: 

Colonien) #Lovaniensium# quem dictus quondam Henricus Vake solvendum 

habuit annuatim ex hereditate quondam Petri de Waderle sita in [Busco ad] 

forum piscium et in duobus caponibus quos dictus quondam Henricus 

solvendos (dg: ex) annuatim ex domo et area Heijlwigis Francken sita [in 

Busco in] vico tendente contigue iuxta hereditatem Ziberti de Hoculem 

atque omnia alia bona sibi de morte dictorum suorum parentum successione 

advoluta [quocumque locorum consistentia] sive sita ut dicebat 

supportavit Udoni suo filio cum arrestadiis #sibi# de tribus annis 

proxime preteritis deficientibus ut dicebat promittens cum tutore ....... 

....... Testes (dg: datum supra) Trude et Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 15 do 12-07-1386. 

Johannes Wouters soen verkocht aan Willelmus zv Nijcholaus gnd Aleijten 

soen van Eijndoven, tbv voornoemde Nijcholaus, een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis te leveren op de na te noemen 

erfgoederen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Wouters soen hereditarie vendidit (dg: Nijcholao) Willelmo filio 

Nijcholai dicti Aleijten soen de Eijndoven ad opus eiusdem Nijcholai 

hereditariam paccionem d[uorum] modiorum siliginis mensure de Eijndoven 

solvendam hereditarie purificationis et supra dictas infrascriptas 

tradendam. 

 

BP 1177 f 309v 16 do 12-07-1386. 

Johannes Wouters soen verkocht aan Willelmus zv Nijcholaus gnd Aleijden 

soen, tbv voornoemde Nijcholaus, een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Eindhoven, op de navolgende erfgoederen te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eindhoven, die voornoemde Johannes met 

Lichtmis beurt, op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een stuk land 

gnd die Hasselt, dat was van wijlen kinderen gnd ?Copparts Kijnderen, in 

Strijp, naast Henricus Belen soen, (2) een stuk land gnd die Speelheuvel 

aldaar, (3) een stuk land gnd die Stuk, in Strijp, tussen Johannes van den 

Venne en zijn kinderen enerzijds en Johannes Vriese en Arnoldus ....... 

anderzijds. 

 

Johannes Wouters soen (dg: medietatem) #hereditarie vendidit Willelmo 

filio Nijcholai dicti Aleijden soen ad opus eiusdem Nijcholai 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Bus) 

Eijndoven solvendam hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex hereditaria# hereditaria paccione quatuor 

modiorum sliginis mensure de (dg: Busco) Eijndoven quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure [dictus] Johannes se solvendam habere 

(dg: here) dicebat hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas tradenda ex pecia terre dicta die Hasselt que fuerat 

quondam liberorum dictorum ?Copparts Kijnderen sita in parochia de Stripe 

(dg:M inter) #contigue iuxta# hereditatem Henrici Belen soen (dg: ex uno 

et inter here) item ex pecia terre dicta die Speelhovel sita ibidem item 

ex pacie terre dicta die Stuc sita in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis van den Venne (dg: ex uno) et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Johannis Vriese et Arnoldi ....... ex alio hereditarie (dg: 

vendidit Willelmo filio Nijcholai dicti Aleijten soen de Eijndoven ad 

opus eius Nijchi) promittens warandiam et obligationem in dicta (dg: p 

medietate dicte paccionis) #paccione quatuor modiorum siliginis# 

[deponere] et (dg: sufficientem) dictam paccionem quatuor modiorum 
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siliginis sufficientem facere. Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 309v 17 do 12-07-1386. 

Aleijdis wv Johannes van Beke zvw Ghibo Herinc droeg over aan haar zoon 

Thomas haar vruchtgebruik in 1 morgen land, uit Duizend Morgen van de 

gemeint van Den Bosch, op de plaats gnd Spijk, aan wijlen voornoemde 

Johannes overgedragen door Enghelbertus gnd Spiker. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis de Beke filii quondam Ghibonis Herinc 

cum tutore #suum usufructum etc sibi competentem in# uno iugero terre 

(dg: si) de mille iugeribus terre communitatis opidi de Busco [sito] 

super (dg: he) locum dictum Spijc supportato dicto quondam Johanni ab 

Enghelberto dicto Spiker prout in litteris supportavit Thome suo filio 

promittens cum tuotre ratam servare et [obligationem] parte sui deponere. 

Testes (dg: datum supra) Trude et (dg: W) Scilder datum supra. 

 

1177 mf8 F 04 f.310. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1386. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 16-07-1386. 

 

BP 1177 f 310r 01 do 12-07-1386. 

Arnoldus zv Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert ev Elizabeth dv 

Conrardus van den Nuwenhusen droeg over aan voornoemde Conrardus een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, eertijds van wijlen 

Johannes van Nijmegen, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, welke cijns 

aan voornoemde Arnoldus en Elizabeth was geschonken door voornoemde 

Conrardus. 

 

Arnoldus filius Volcquini dicti Mijs soen de Amersfoert maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie Conrardi van den 

Nuwenhusen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area que fuerat quondam 

Johannis de Nijmegen sita in Busco in vico selliparorum supportatum dicto 

Arnoldo cum Elizabeth nomine dotis a dicto Conrardo prout in litteris 

supportavit dicto Conrardo cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Trude et Scilder 

datum quinta post (dg: p) octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 310r 02 do 12-07-1386. 

Arnoldus zv Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert ev Elizabeth dv 

Conrardus van den Nuwenhusen droeg over aan voornoemde Conrardus een 

b-erfcijns van van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, aan voornoemde Arnoldus en Elizabeth geschonken 

door voornoemde Conrardus. 

 

Dictus Arnoldus ut supra hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini supportatum 

sibi cum Elizabeth nomine dotis etc a dicto Conrardo prout in litteris 

supportavit dicto Conrardo cum aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 03 do 12-07-1386. 

Gerardus van Berze en Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel 

beloofden aan Johannes Nollekens 27 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken 

voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) 

te betalen. 

 

Gerardus de Berze et Rutgherus de (dg: Boem) Boemel filius quondam 

Johannis de Boemel promiserunt Johanni Nollekens XXVII Hollant dobbel 

scilicet pro quolibet Hollant dobbel XLV Hollant placken seu valorem ad 
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nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 04 do 12-07-1386. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1177 f 310r 05 do 12-07-1386. 

Ghibo zv Johannes van der Bruggen, zijn broer Henricus van der Bruggen en 

Henricus van den Kerchof schoenmaker beloofden aan Arnoldus van den 

Heijnxthovel 100 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Ghibo filius Johannis van der Bruggen #Henricus van der Bruggen eius 

frater# et Henricus van den Kerchof sutor promiserunt Arnoldo van den 

Heijnxthovel centum florenos scilicet XXX Hollant placken pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvedos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 06 do 12-07-1386. 

Voornoemde Ghibo beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Ghibo promisis alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 07 do 12-07-1386. 

Willelmus Moelner beloofde aan Johannes van Gael 39 Hollandse dobbel, 3 

gulden voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Willelmus Moelner promisit Johanni de Gael XXXIX Hollant dobbel scilicet 

(dg: XLV Holl) III gulden pro duobus dobbel computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 08 do 12-07-1386. 

Nijcholaus van Baerle en zijn zoon Hermannus beloofden aan Henricus van 

Goederheijle verwer 113¾ Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

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

 

Nijcholaus de Baerle et Hermannus eius filius promiserunt Henrico de 

Goederheijle tinctori centum et XIIII Hollant dobbel scilicet XLV Hollant 

placken pro quolibet dobbel minus quarta parte unius dobbel ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 09 do 12-07-1386. 

Johannes Buc de jongere van Lijt verkocht aan Theodericus Rover zvw hr 

Emondus Rover (1) 2 kampen land, 8 morgen groot, in Lith, ter plaatse gnd 

die Beemden, tussen Bina gnd Bijn Gielijs enerzijds en Reijmboldus van Tula 

anderzijds, (2) 5 morgen land, in Lith, ter plaatse gnd Jans Hoeve van 

Dordrecht, tussen erfgoed gnd des Papen Hoeve enerzijds en voornoemde 

Theodericus Rover anderzijds, (3) 5 hont land aldaar, tussen Metta gnd 

Vleeschehouwers enerzijds en voornoemde Theodericus Rover anderzijds, (4) 1 

morgen land ter plaatse gnd Matheus Hoeve, tussen erfgoed gnd Vergezen 

Hoeve, op de sloot enerzijds en tussen Henricus van Reke anderzijds, (5) 5½ 

hont land, in Lith, ter plaatse gnd Rietheuvel, tussen Arnoldus Pouwels 

enerzijds en Henricus Rademaker anderzijds, (6) 7 hont land in Lith, ter 

plaatse gnd des Hoefs Hoeve, op de sloot, tussen erfgoed gnd Gaijkens Hoeve 

enerzijds en Willelmus van Hees anderzijds, (7) 4 morgen land in Lith, ter 

plaatse gnd de Grote Wert, tegenover de kerk, tussen Zebertus gnd Wolghe 

enerzijds en Lambertus gnd Robben soen anderzijds, (8) een huis en tuin in 

Lith, ter plaatse gnd op Schaaphuizen, tussen Albertus Nesen soen enerzijds 

en Theodericus Herbrechts soen anderzijds, (9) ½ morgen land in Lith, ter 

plaatse gnd Kampelaren, tussen Matheus zv Katherina gnd Celen soen 
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enerzijds en Johannes van Dijnther anderzijds, (10) 1 morgen land van 

voornoemde Johannes Buc, in Kessel, ter plaatse gnd die Delen, belast met 

de onraad. 

 

Johannes Buc junior de Lijt hereditates infrascriptas ad se spectantes 

videlicet duos campos terre octo iugero continentes sitos in parochia de 

Lijt in loco dicto die Beemden inter hereditatem Bine dicte (dg: D) Bijn 

Gielijs ex uno et inter hereditatem Reijmboldi de Tula ex alio item 

quinque iugera terre sita in dicta parochia in loco dicto Jans Hoeve (dg: 

de) van Dordrecht inter hereditatem dictam des Papen Hoeve ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Rover filii quondam domini Emondi Rover ex 

alio item quinque hont terre sita ibidem inter hereditatem Mette dicte 

Vleeschehouwers ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici Rover ex 

alio item unum iuger terre situm in loco dicto Matheus Hoeve inter 

hereditatem dictam Verghezen (dg: soen) #Hoeve# supra fossatum ibidem ex 

uno et inter hereditatem Henrici de Reke ex alio item quinque et dimidium 

hont terre sita in dicta parochia in loco dicto Riethoevel inter 

hereditatem Arnoldi Pouwels ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: v 

de) Rademaker ex alio item septem hont terre sita in dicta parochia in 

loco dicto des Hoefs Hoeve supra fossatum inter hereditatem dictam 

Gaijkens Hoeve ex uno et inter hereditatem Willelmi de Hees ex alio item 

IIII iugera terre sita in dicta parochia in loco dicto den Groten Wert in 

opposito ecclesie ibidem inter hereditatem Zeberti dicti Wolghe ex uno 

(dg: et int) et inter hereditatem Lamberti dicti Robben soen ex alio item 

domum et ortum cum suis attinentiis sitos in dicta parochia ad locum 

dictum op Scaephusen inter hereditatem Alberti Nesen soen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Herbrechts soen (dg: soen) ex uno item dimidium 

iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto Campelaren inter 

hereditatem (dg: Kathe) Mathei filii Katherine dicte Celen soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Dijnther ex alio item unum iuger terre 

dicti Johannis Buc situm in parochia de Kessel in loco dicto die Delen ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico Rover promittens (dg: 

ratam) warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

ad hoc de jure spectantibus. Testes Scilder et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 10 do 12-07-1386. 

Aleijdis wv Arnoldus Lambrechts soen droeg al haar goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar ouders, over aan Arnoldus Hoernken en 

Adam van Mierd. 

 

Aleijdis relicta Arnoldi Lambrechts soen cum tutore omnia sua bona sibi 

de morte suorum parentum successione advoluta supportavit Arnoldo 

Hoernken et Ade de Mierd ....... ....... (dg: ratam s) warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 11 do 12-07-1386. 
?Petrus Rut en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes Reijners soen verkochten 

aan Walterus en Godescalcus, kvw Arnoldus Engbrechts soen, een stuk land in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Onder die Mommers Wilgen, tussen 

Hessello molenaar enerzijds en voornoemde Walterus en Godescalcus 

anderzijds. 

 
?Petrus Rut #maritus legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam 

Johannis Reijners soen et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore# 

peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Onder 

die Mommers Wilgen inter hereditatem Hessellonis multoris [ex uno et] 

inter hereditatem Walteri et Godescalci liberorum quondam Arnoldi 

Engbrechts soen ex alio ut dicebant (dg: sup ve supportaverunt) 

#vendiderunt# dictis Waltero et Godescalco ....... ....... ....... 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 310r 12 do 12-07-1386. 

....... Scoerwegge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... Scoerwegge prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 13 do 12-07-1386. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 166 (143), 12-07-1386. 

Johannes van Os nzvw Johannes zvw Jordanus van Helmont verkocht aan 

Arnoldus van Rode snijder de helft van een erfgoed38 in Den Bosch, achter de 

kapel bij de kerk van Sint-Jan, tussen erfgoed van mr Hermannus van Swalmen 

enerzijds en erfgoed van Rutgherus van Woesic anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde Rutgherus, strekkend achterwaarts tot aan Hermannus 

Gielijs soen van Gravia, deze helft belast met 27½ schelling geld. Johannes 

Godevarts soen van der Horst grafgraver deed afstand. De brief overhandigen 

aan hr Godefridus van Helmont. 

 

[Johannes] (dg: filius) de Os filius naturalis quondam Johannis filii 

quondam Jordani de Helmont medietatem cuiusdam hereditatis site in Busco 

retro cappellam consistentem prope ecclesiam [beati Johannis] inter 

hereditatem magistri Hermanni de Swalmen ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri de Woesic ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Rutgheri tendentem retrorsum ad 

hereditatem Hermanni Gielijs soen de Gravia ut dicebat vendidit Arnoldo 

de Rode sartori supportavit cum litteris et jure promittens ....... 

....... ....... exceptis XXVII et dimidio solidis monete ex dicta 

medietate de jure solvendis. Quo facto Johannes Godevarts soen van der 

Horst fossator [sepulcrorum super] dicta medietate et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit. Testes datum supra. Tradetur littera domino 

Godefrido de Helmont. 

 

BP 1177 f 310r 14 ±do 12-07-1386. 

Voornoemde Johannes van Os deed tbv Johannes Godevats soen van der Horst 

grafgraver afstand van de andere helft van voornoemd erfgoed. 

 

[Dictus] Johannes de Os super reliqua medietate dicte hereditatis ad opus 

Johannis Godevats soen van der Horst fossatoris sepulcrorum renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310r 15 ma 16-07-1386. 

Voornoemde Arnoldus van Rode verhuurde aan Johannes Buc de jongere 

voornoemde erfgoederen, voor een periode van 6 jaar vanaf heden, per jaar 

voor ?41 oude schilden, met Lichtmis te betalen. 

 

[Dictus Arnoldus de Rode] dictas hereditates locavit Johanni Buc juniori 

ab eodem ad spacium sex annorum datum presentium sine medio sequentium 

anno quolibet [dictorum sex] annorum pro (dg: ?LII) ?XLI aude scilde seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum #sex# annorum 

purificationis promittens ratam servare et alter repromisit. [Testes] 

....... .. ....... ..... secunda post divisionem apostolorum. 

 

1177 mf8 F 05 f.310v. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1386. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 10-07-1386. 

 in festo Margarete: vrijdag 13-07-1386. 

 

BP 1177 f 310v 01 do 12-07-1386. 

Gerardus zvw Conrardus Writer deed tbv Metta dvw voornoemde Goeswinus 

Aenkoij en Henricus Noppen afstand van alle goederen, aan hem overgedragen 

                         
38 Zie ← BP 1177 f 130r 01 di 21-06-1384, verkoop van 1/3 deel in dit 

erfgoed. 
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door Hermannus zvw voornoemde Goeswinus. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer super omnibus bonis (dg: que) 

sibi supportatis a Hermanno filio quondam Goeswini Aenkoij prout in 

litteris ut dicebat ad opus (dg: Henrici) Mette filie dicti quondam 

Goeswini et Henrici (dg: re) Noppen renunciavit promittens ratam servare. 

Testes (dg: datum supra) Neijnsel et Raet datum quinta post octavas Pe 

Pau. 

 

BP 1177 f 310v 02 do 12-07-1386. 

Andreas, Henricus en Johannes, kv Willelmus Mol, deden tbv voornoemde Metta 

dvw voornoemde Goeswinus Aenkoij en Henricus Noppen afstand van alle 

goederen, aan voornoemde Willelmus overgedragen door Hermannus zvw 

Goeswinus Aenkoij. Voornoemde Willelmus zal nimmer hierop rechten doen 

gelden. 

 

(dg: Arnoldus) Andreas Henricus et Johannes liberi Willelmi Mol super 

omnibus bonis dicto Willelmo supportatis ab Hermanno filio quondam 

Goeswini Aenkoij prout in litteris ut dicebant ad opus dicte Mette et 

Henrici Noppen renunciaverunt promittentes ratam servare et quod ipsi 

dictum Willelmum perpetue talem habebunt quod nunquam preseumet jus in 

dictis bonis ?robore dicte supportacionis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 03 do 12-07-1386. 

Henricus zv Metta gnd Arts en Johannes van den Weteringen beloofden aan 

Johannes gnd Screijlman, tbv hem en zijn broer Johannes Screijlman, 60 

Brabantse dobbel, 53 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

te betalen, een helft met Lichtmis (za 02-02-1387) en de andere helft met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387). 

 

Henricus filius Mette dicte Arts et Johannes van den Weteringen 

promiserunt Johanni dicto Screijlman ad opus sui et ad opus !Johannis 

Screijlman sui fratris seu alterius eorum LX Brabant dobbel scilicet LIII 

Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem mediatim purificationis 

et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Lo) 

Neijnsel et Raet datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 310v 04 do 12-07-1386. 

Willelmus van Overacker en Henricus van den Broecke beloofden aan Johannes 

Screijlman, tbv hem en zijn broer Johannes Screijlman, 50 Brabantse dobbel, 

53 Brabantse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, te betalen, een 

helft met Lichtmis (za 02-02-1387) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1387). 

 

Willelmus van (dg: de) Overacker et Henricus van den Broecke promiserunt 

Johanni Screijlman ad opus sui et ad opus (dg: dicti) Johannis (dg: su) 

Screijlman sui fratris seu ad opus alterius eorum (dg: LX) quinquaginta 

Brabant dobbel scilicet LIII Brabant placken pro quolibet (dg: Hollant 

dob) dobbel computato seu valorem mediatim purificationis et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. (dg: testes d) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 05 do 12-07-1386. 

Henricus van der Rijt van Mierle en Henricus Ghisel beloofden aan Johannes 

Screijlman, tbv hem en zijn broer Johannes Screijlman, 44 Brabantse dobbel, 

53 Brabantse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, te betalen, een 

helft met Lichtmis (za 02-02-1387) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1387). 

 

Henricus van der Rijt de Mierle et Henricus Ghisel promiserunt Johanni 

Screijlman ad opus sui et ad opus Johannis Screijlman sui fratris seu 

alterius eorum XLIIII Brabant dobbel scilicet LIII Brabant placken pro 
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quolibet dobbel seu valorem mediatim purificationis et mediatim Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 06 do 12-07-1386. 

Sijmon van Gheldenaken en Henricus van Stiphout beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 30 oude Franse schilden, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-

11-1386; 19+31+30+31+11=122 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Sijmon de Gheldenaken et Henricus de Stiphout promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXX aude scilde Francie ad Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena III. Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 07 do 12-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 08 do 12-07-1386. 

Otto Gobels soen van Ghewanden en Reijnerus zvw Johannes gnd Oemer Thomas 

Wouters soen beloofden aan Arnoldus zv Arnoldus Henssen soen 25 oude 

schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te 

betalen. 

 

Otto Gobels soen (dg: Reijnerus) de Ghewanden Reijnerus filius quondam 

Johannis dicti Oemer Thomas Wouters soen promiserunt Arnoldo (dg: de Os) 

#filio Arnoldi# Henssen soen XXV aude scilde seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 09 do 12-07-1386. 

Johannes die Weder van Helmont verkocht aan Zegherus nzvw hr Willelmus van 

Baerle ridder een n-erfcijns van 3 oude Franse schilden, met Lichtmis in 

Helmond te betalen, gaande uit aan akker, 1 mud rogge maat van Helmond 

groot, in Helmond, tussen Henricus die Weder enerzijds en Johannes 

Duijssche anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge en de 

grondcijns. 

 

Johannes die Weder de Helmont hereditarie vendidit Zeghero filio naturali 

domini quondam Willelmi de Baerle militis hereditarium censum trium aude 

scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie purificationis et in 

Helmont tradendum ex quodam agro terre (dg: sito in parochia de Helmont) 

unum modium siliginis mensure de Helmont in semine capiente sito in 

parochia de Helmont inter hereditatem Henrici die Weder ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Duiij) Duijssche ex alio (dg: item ex modiata 

terre siliginee sita in dicta parochia inter hereditatem) ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere exceptis hereditaria 

paccione unius modii modii siliginis et censu domini (dg: ducis) #fundi# 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 10 do 12-07-1386. 

Lucas zv Henricus van der Bruggen van Helmont verkocht aan Zegherus nzvw 

Willelmus van Baerle ridder een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Helmond, in die Biestraat, tussen Arnoldus die Hollander enerzijds 

en Willelmus Peters anderzijds, (2) alle goederen, die aan voornoemde 

verkoper en aan zijn vrouw Margareta dvw Johannes van Lutelaer gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Lucas filius (dg: q) Henrici van der Bruggen de Helmont hereditarie 

vendidit Zeghero filio naturali domini quondam Willelmi de Baerle (dg: 
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he) militis hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam ex 

domo et orto sitis in (dg: parochia) Helmont (dg: inter hereditatem 

Arnoldi die Hollander) in vico dicto die Biestraet inter hereditatem 

Arnoldi die Hollander ex uno et inter hereditatem Willelmi Peters ex alio 

atque ex omnibus bonis dicto venditori et Margarete sue uxori filie 

quondam Johannis de Lutelaer de morte eiusdem quondam Johannis 

successione advolutis quocumque locorum sitis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 11 do 12-07-1386. 

Albertus Arts soen van Kessel en Wellinus van Beke beloofden aan Gerardus 

van Oerle 38½ frank of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Albertus Arts soen de Kessel et Wellinus de Beke promiserunt Gerardo de 

Oerle XXXVIII et dimidium francken seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 12 do 12-07-1386. 

De eerste zal Wellinus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Wellinum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 310v 13 do 12-07-1386. 

Egidius Crabbart ev Jutta dvw Bertramus Jans soen verkocht aan de broers 

Walterus en Johannes, kvw voornoemde Bertramus, alle goederen, die aan 

voornoemde Egidius en Jutta gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Bertramus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Mechtildis mv 

voornoemde Jutta, gelegen onder Helmond. 

 

Solvit. 

Egidius Crabbart maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie 

quondam Bertrami Jans soen omnia bona sibi et dicte Jutte de morte dicti 

quondam Bertrami successione advoluta et post mortem Mechtildis matris 

dicte Jutte successione advolvenda quocumque locorum (dg: q) infra 

parochiam de Helmont consistentia [sive sita ut dicebat] vendidit Waltero 

#et# Johanni fratribus liberis dicti quondam Bertrami promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 310v 14 do 12-07-1386. 

(dg: Godefridus Punder: 1 lopen). 

 

(dg: Godefridus Punder unam lopinatam). 

 

BP 1177 f 310v 15 di 10-07-1386. 

Vrouwe Margareta van der Lippe evw hr Nijcholaus heer van Craendonc ridder 

machtigde Rutgherus Veer een lijfrente te manen van 800 mottoen, aan 

voornoemde vrouwe Margareta beloofd door jkr Johannes heer van Craendonc 

Zevenborne en Hoeps. 

 

Domina Margareta van der Lippe conthoralis quondam domini Nijcholai 

domini de Craendonc militis dedit (dg: po) Rutghero Veer potestatem 

monendi annuam et vitalem pensionem octingentorum aureorum denariorum 

communiter mottoen nuncupatorum boni auri et iusti ponderis (dg: va) seu 

valorem eorundem in alio [pagamento] promissam dicte domine Margarete a 

domicello Johanne domino de Craendonc de Zevenborne et de Hoeps prout in 

litteris (dg: usque ....... .......) usque ad revocationem (dg: .......). 
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Testes Neijnsel et Goessuinus datum tercia post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 310v 16 vr 13-07-1386. 

Boudewinus Beijs maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Henricus Goetkijnt, zijn zoon Wellinus en Petrus van Bascot met 

hun goederen. 

 

Solvit. 

Boudewinus Beijs omnes vendiciones et alienaciones factas per Henricum 

Goetkijnt Wellinum eius filium et Petrum de Bascot cum suis bonis ut 

dicebat calumpniavit. Testes Scilder et Goessuinus datum in festo 

Margarete. 

 

BP 1177 f 310v 17 vr 13-07-1386. 

Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle beloofde aan Johannes Screijlman, tbv 

hem en zijn broer Johannes Screijlman, 53 Brabantse dobbel, 52 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, te betalen, een helft met 

Lichtmis (za 02-02-1387) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1387). 

 

Arnoldus filius naturalis (dg: q) quondam domini Leonii de Scijnle 

promisit Johanni Screijlman ad opus sui et ad opus Johannis Screijlman 

sui fratris seu [ad opus alterius] eorum LIII Brabant dobbel seu LII 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu valorem mediatim 

purificationis et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf8 F 06 f.311. 

 in festo Margarete: vrijdag 13-07-1386. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 10-07-1386. 

 in crastino Margarete: zaterdag 14-07-1386. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 16-07-1386. 

 

BP 1177 f 311r 01 vr 13-07-1386. 

Petrus van Vucht en Henricus Rovers soen bakker beloofden aan Adam Dircs 

soen 60 gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Petrus de Vucht et Henricus Rovers soen pistor promiserunt Ade Dircs soen 

LX gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Lonijs et Emont datum in die Margarete. 

 

BP 1177 f 311r 02 vr 13-07-1386. 

Arnoldus van der Hoeven droeg over aan de broers Theodericus Berwout en 

Arnoldus Berwout (1) alle goederen, die aan Agnes dvw Nijcholaus gnd Nezen 

soen gekomen waren na overlijden van Johannes van Gorpe en diens vrouw 

Margareta Gorps, aan voornoemde Arnoldus overgedragen door Thomas gnd Maes 

soen szv voornoemde Agnes, (2) alle goederen, die aan Johannes gnd van 

Zoemeren en zijn vrouw Hilla dvw Nijcholaus gnd Nesen soen gekomen waren na 

overlijden van Johannes van Gorpe en diens vrouw Margareta, aan voornoemde 

Arnoldus van der Hoeven verkocht door voornoemde Johannes van Zoemeren. 

 

Arnoldus van der Hoeven omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata Agneti filie quondam Nijcholai dicti Nezen soen de 

morte quondam Johannis de Gorpe et Margarete quondam dicte Gorps uxoris 

eiusdem quondam Johannis (dg: de) successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita supportata dicto Arnoldo a Thoma dicto (dg: -s) 

Maes soen genero dicte Agnetis prout in litteris atque omnia et singula 

(dg: bona) bona (dg: sil) Johanni dicto de Zoemeren marito et tutori 

legitimo Hille sue uxoris filie quondam Nijcholai dicti Nesen soen et 

dicte Hille de morte quondam Johannis de Gorpe et Margarete quondam 
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uxoris eiusdem quondam Johannis de Gorpe seu de morte alterius eorundem 

Johannis de Gorpe et Margarete successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita (dg: si supportata sibi) #vendita# dicto Arnoldo 

van der Hoeven a dicto Johanne de Zoemeren prout in litteris supportavit 

Theoderico Berwout et Arnoldo Berwout fratribus cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scilder et Emont datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 03 di 10-07-1386. 

Egidius van Ghele zvw Johannes van Hees beloofde aan Hermannus uter 

Oesterwijc 50 Brabantse dobbel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 07-04-

1387) te betalen. 

 

Egidius de Ghele filius quondam Johannis de Hees promisit Hermanno uter 

Oesterwijc L Brabant dobbel seu valorem ad pasca proxime persolvendos. 

Testes Neijnsel et Raet datum tercia post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 311r 04 za 14-07-1386. 

Ghisbertus zvw Johannes gnd Wrede van Herpen droeg over aan Hermannus zv 

Egidius Hillen soen van Gravia zijn deel in een stuk land, gnd dat 

Gruenlinc, in Velp, buiten de dijk, tussen de Maas aldaar enerzijds en de 

dijk gnd de Oerde, met een steeg ertussen, anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed gnd die Oudewijk. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis dicti Wrede de Herpen totam partem et 

omne jus sibi competentes in quadam pecia terre dicta dat Gruenlinc sita 

in parochia de Velpe extra aggerem inter Mosam ibidem ex uno et inter 

aggerem dictum den (dg: Oi) Oerde quadam stegha interiacente ex alio cum 

attinentiis dicte pecie terre singulis et universis tendente cum uno fine 

ad hereditatem dictam communiter die Audewijc in ea quantitate qua dicta 

pecia terre ibidem sita est ut dicebat supportavit Hermanno filio (dg: 

quondam) Egidii (dg: de) Hillen soen de Gravia promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Goessuinus 

datum in crastino Margarete. 

 

BP 1177 f 311r 05 za 14-07-1386. 

Jacobus zvw Johannes Wrede droeg zijn deel in voornoemd stuk land over aan 

voornoemde Hermannus. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Wrede totam partem et omne jus sibi 

competentes in dicta pecia terre supportavit dicto Hermanno promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel (dg: 

d) et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 06 za 14-07-1386. 

Gerardus van den Doorn ev Katherina dvw Thomas Valant verkocht aan Henricus 

Paedse de jongere een b-erfcijns van 30 schelling geld, die voornoemde 

wijlen Thomas beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, 

tussen erfgoed van Nijcholaus gnd Coel riemmaker enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Clueckinc anderzijds. 

 

Gerardus de Spina maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filie quondam Thome Valant hereditarium censum XXX solidorum 

monete quem dictus quondam Thomas solvendum habuit hereditarie mediatim 

Domini et mediatim (dg: D) Johannis ex domo et area sita in Busco in vico 

(dg: v) reparatorum veterum vestium inter hereditatem Nijcholai dicti 

(dg: Cole) Coel corrigiatoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Clueckinc ex alio ut dicebat vendidit Henrico Paedse juniori promittens 

ratam servare et obligationem ex parte (dg: et he) aliorum heredum dicti 

quondam Thome deponere. Testes (dg: Scilder et Go) Scilder et Goessuinus 
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datum in crastino Margarete. 

 

BP 1177 f 311r 07 za 14-07-1386. 

Mijs van Amersfoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijs de Amersfoert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 08 za 14-07-1386. 

(dg: Theodericus zvw). 

 

(dg: Theodericus filius quond). 

 

BP 1177 f 311r 09 za 14-07-1386. 

Willelmus zvw Theodericus van Os beloofde aan Henricus Hadewigen brouwer 

66½ Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de 

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

 

Willelmus filius quondam Theoderici de Os promisit Henrico Hadewigen 

braxatori LXVI et dimidium Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken 

pro quolibet dobbel seu valorem (dg: seu) ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 10 za 14-07-1386. 

Willelmus Moelner beloofde aan Henricus Hadewigen brouwer 66½ Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Willelmus Moelner promisit Henrico Hadewigen braxatori LXVI et dimidium 

Hollant dobbel scilicet (dg: XL) XLV Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 11 za 14-07-1386. 

Hermannus van Langhel, Jacobus en zijn broer Ghisbertus, kvw Johannes 

Wrede, Johannes van Langel en Johannes van Druenen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 40 oude Franse schilden, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-

11-1386; 17+31+30+31+11=120 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

(dg: Wi) Hermannus de Langhel Jacobus et Ghisbertus eius frater liberi 

quondam Johannis Wrede (dg: promiserunt) Johannes de Langel Johannes de 

Druenen promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: XL) XL aude scilde Francie 

ad Martini proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 12 za 14-07-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

...... .. ...... 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 13 za 14-07-1386. 

Johannes van Ouden ev Hilla dv Willelmus gnd van der Aelsvoert droeg over 

aan Petrus zv voornoemde Willelmus alle goederen, die aan voornoemde 

Johannes en Hilla gekomen waren na overlijden van Hilla mv eerstgenoemde 

Hilla, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Willelmus, gelegen onder Herpen, echter voor voornoemde Johannes 

gereserveerd een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Willelmus beloofd had aan voornoemde Johannes, gaande uit goederen gnd ter 

Aelsvoert, in Herpen. 

 

Johannes de Ouden maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue 

uxoris filie Willelmi (dg: d) dicti van der Aelsvoert (dg: omnia et 
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singula bona sibi #omnes hereditates) omnia bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata# [sibi et dicte] Hille sue uxori de morte quondam 

Hille matris primodicte Hille successione advoluta et post mortem 
!Willelmi successione advolvenda quocumque [locorum] infra territorium de 

Herpen (dg: de Herpen) consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Petro filio dicti Willelmi promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere salva tamen dicto Johanni hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Willelmus promisit dare 

et solvere dicto Johanni ex bonis dictis ter Aelsvoert sitis in 

territorio de Herpen iuxta continenciam litterarum scabinorum in Busco 

super hoc confectarum. (dg: Testes Johannes Trude et Trude datum in festo 

divisionis apostolorum) Testes (dg: Neijnsel) Lonijs et Neijsel datum 

sabbato post ....... 

 

BP 1177 f 311r 14 za 14-07-1386. 

Voornoemde Petrus zv Willelmus van der Aelsvoert beloofde voornoemde 

Johannes van Ouden schadeloos te houden van alle schulden, die voornoemde 

Willelmus van der Aelsvoert was aangegaan na overlijden van zijn vrouw 

Hilla, resp. die voornoemde Willelmus nog zal aangaan. 

 

Dictus Petrus filius Willelmi van der Aelsvoert promisit super omnia 

dicto Johanni de Ouden quod ipse Petrus dictum Johannem ab omnibus 

debitis (dg: que) factis per d[ictum] #Willelmum van der Aelsvoert post 

decessum quondam Hille sue uxoris# (dg: dictus Willelmus personis debet 

et tenebitur) personis quibuscumque (dg: pro presenti) atque ab omnibus 

debitis que dictus Willelmus (dg: tenebitur et debebit) #faciet et 

promitteret# personis quibuscumque pro quocumque tempore futuro ut 

dicebat a dampnis #etc# indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311r 15 ma 16-07-1386. 

Andreas zvw Willelmus gnd Andries soen van der Noetelen droeg over aan 

Rodolphus Delft zv Jacobus Aven soen een b-erfpacht39 van 3 mud rogge, maat 

van Oirschot, en een b-erfcijns van 28 penning nieuwe cijns, die voornoemde 

Willelmus met Lichtmis in Oirschot beurde, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen akker, die waren van voornoemde Willelmus, in Oirschot, ter 

plaatse gnd ter Notelen, in een kamp, rondom in de gemeint, welke pacht en 

cijns voornoemde Andreas verworven had van zijn voornoemde vader Willelmus. 

 

Andreas filius (dg: quondam) Willelmi dicti Andries soen van der Noetelen 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Oerscot atque 

hereditarium censum viginti octo denarios novi census quam et quos dictus 

Willelmus solvendos (dg: hereditarie) habuit hereditarie purificationis 

et in Oerscot tradendos (dg: domibus et agro) et domo (dg: et a) et orto 

et agro terre sibi adiacente cum suis attinentiis que fuerant dudum dicti 

Willelmi sitis in parochia de [Oerscot] ad locum dictum ter Notelen in 

quodam campo inter communitatem circumquaque adiacentem ut dicebat quos 

paccionem et censum [dictus] Andreas erga dictum Willelmum suum patrem 

acquisiverat ut dicebat (dg: promittens) supportavit Rodolpho Delft filio 

(dg: quondam) Jacobi Aven soen promittens super habita et [habenda] 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes 

Neijnsel et Raet datum secunda post divisionem apostolorum. 

 

BP 1177 f 311r 16 ma 16-07-1386. 

Rodolphus gnd Dolft zv Jacobus Aven soen droeg over aan de secretaris, tbv 

Theodericus zv Cristianus van den Hoevel, 30 oude schilden, aan hem beloofd 

door Willelmus gnd Andries soen en zijn zoon Andreas. 

 

                         
39 Zie → BP 1180 p 573r 01 do 13-07-1396 (1), overdracht van deel in deze 

pacht en cijns, die Adam van Mierde tbv voornoemde hr Jordanus Brant 

verworven had van Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen. 
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[Rodolphu]s dictus Dolft filius Jacobi Aven soen triginta aureos denarios 

(dg: de) antiquos communiter aude scilde promissos sibi a Willelmo (dg: 

f) dicto Andries soen ....... ....... Andrea eius filio prout in litteris 

supportavit (dg: dicto ..) mihi ad opus Theoderici filii Cristiani van 

den Hoevel cum litteris et jure. Testes Neijsel .. ....... datum supra. 

 

1177 mf8 F 07 f.311v. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 16-07-1386. 

 Quinta post Alexii: donderdag 19-07-1386. 

 

BP 1177 f 311v 01 ma 16-07-1386. 

Johannes Buc de jongere droeg over aan Albertus Buc van Lijt (1) 2/3 deel 

van een stuk land gnd een halve beemd, in Lith, ter plaatse gnd op Beemden, 

waarvan het resterende 1/3 deel behoort aan kvw Gerardus van Tefelen, (2) 

1½ hont land, in Lith, ter plaatse gnd die Langeweiden, ter plaatse gnd des 

Ombesceijdens Kamp, naast Florencius gnd Mudekens soen. 

 

Johannes Buc junior (dg: peciam terre sitam in parochia de Lijt ad) duas 

tercias partes #ad se spectantes# cuiusdam pecie terre dicte een halven 

beemt site in parochia de Lijt in loco dicto op Beemden (dg: inter 

hereditatem) et de qua pecia terre reliqua tercia pars spectat ad liberos 

quondam Gerardi de Tefelen item unum et dimidium hont terre sita in dicta 

parochia in loco dicto die Langheweijden in loco dicto des (dg: Om Evens) 

#Ombesceijdens# Camp contgue iuxta hereditatem Florencii dicti Mudekens 

soen ut dicebat supportavit Alberto Buc de Lijt promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Trude et Goessuinus datum 

secunda post divisionem apostolorum. 

 

BP 1177 f 311v 02 ma 16-07-1386. 

Rutgherus van Boemel droeg over aan Willelmus zvw Theodericus van Os, tbv 

hem en Johannes en Elizabeth, kv voornoemde Rutgherus, zijn vruchtgebruik 

in een b-erfcijns40 van 3 pond geld, uit een b-erfcijns41 van 8 pond 

voornoemd geld, die behoorde aan Johannes zvw Johannes van Boemel, een 

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

een huis en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen een straat gnd die 

Scitestraat enerzijds en erfgoed van Willelmus Coelner anderzijds, welke 

cijns van 3 pond voornoemde Rutgherus gekocht had van Henricus van 

Diegheden. 

 

Rutgherus de Boemel #suum usufructum sibi competentem in# hereditario 

censu trium librarum monete de hereditario censu octo librarum dicte 

monete #quem ad Johannem filium quondam Johannis de Boemel spectante# 

solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter vicum dictum die Scite 

Straet ex uno et inter hereditatem Willelmi Coelner ex alio et quem 

censum trium librarum dictus Rutgherus erga Henricum de Diegheden emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit (dg: Theoderico filio quo ad) 

Willelmo filio quondam Theoderici de Os ad opus sui et ad opus Johannis 

et Elizabeth (dg: ...) liberorum dicti Rutgheri promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Emont datum 

supra. 

 

BP 1177 f 311v 03 do 19-07-1386. 

Arnoldus Writer ev Margareta dvw Arnoldus gnd Hessel verkocht aan Johannes 

Peijster een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, en een 

b-erfcijns van 6 schelling gemeen paijment, die Katherina van Mechelen dvw 

Petrus die Smit mv voornoemde Arnoldus Hessel met Sint-Andreas in 

                         
40 Zie → BP 1177 f 313v 03 do 19-07-1386, verkoop van deze cijns. 
41 Zie → BP 1178 f 024r 08 vr 06-03-1388, verkoop van mogelijk deze 

erfcijns. 
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Hilvarenbeek beurde, gaande uit erfgoederen van wijlen Jacobus van den 

Goer, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Westerwijk, en welke pacht en cijns 

nu aan voornoemde Arnoldus behoren. 

 

Arnoldus Writer maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie quondam (dg: Ev) Arnoldi dicti Hessel hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Hildwarenbeke et hereditarium censum 

sex solidorum communis pagamenti quam et quem Katherina de Mechelen (dg: 

mater olim d) filia quondam Petri die Smit mater olim dicti Arnoldi 

Hessel solvendos habuit hereditarie Andree et in Hildwaren tradendos (dg: 

here) ex hereditatibus (dg: J) quondam Jacobi van den Goer sitis in 

parochia de Hildwarenbeke in loco dicto Westerwijc ut dicebat et quos 

paccionem et censum dictus Arnoldus nunc ad se spectare dicebat vendidit 

Johanni Peijster promittens warandiam et obligationem (dg: et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et quorum) in dictis paccione 

et censu existentem deponere. Testes Scilder et Raet datum quinta post 

Alexii. 

 

BP 1177 f 311v 04 do 19-07-1386. 

Voornoemde Arnoldus Writer ev Margareta dvw Arnoldus gnd Hessel verkocht 

aan Johannes van Hulsel, Petrus gnd Boudens soen van den Poel en Enghela 

gnd Smeets dochter een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of de waarde, die 

Petrus gnd smid van Beke met Sint-Lambertus beurde, gaande uit een broek in 

Hilvarenbeek, naast de plaats gnd Hodonk, welke cijns nu aan hem behoort. 

De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Arnoldus Writer ut supra hereditarium censum viginti solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis (dg: d) 

computato seu valorem quem Petrus dictus (dg: die) faber de Beke 

solvendum habuit hereditarie Lamberti ex quadam palude sita in parochia 

de Hildwarenbeke iuxta locum dictum vulgaliter Hodonc (dg: ut dicebat 

ven) et (dg: quem censum Johannes van Hulsel Petrus Boudek) #et quem nunc 

ad se spectare dicebat# hereditarie vendidit Johanni de Hulsel Petro (dg: 

dicto fi) dicto Boudens soen van den Poel et Enghele dicte Smeets dochter 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Petri fabri deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera (dg: alteri eorum) dicto Petro. 

 

BP 1177 f 311v 05 do 19-07-1386. 

Voornoemde Arnoldus Writer ev Margareta dvw Arnoldus gnd Hessel verkocht 

aan Gertrudis van Zonne een stuk beemd, gnd die Rietbeemd, in Moergestel, 

naast kv Elijas van Ghestel, met een eind strekkend aan Johannes Bac 

Bertouts soen en met het andere eind aan Henricus Stakenborch, belast met 

12 penning oude grondcijns. 

 

Arnoldus Writer ut supra peciam prati (dg: sitam in parochia de 

Hildwarenbeke in) #dictam die Rietbeemt# sitam in parochia de Ghestel 

prope Oesterwijc ?iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem (dg: 

spectantem ad He locum dictum die ...) hereditatem liberorum Elije de 

Ghestel #tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Bac Bertouts soen 

et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici Stakenborch# (dg: prout ibidem 

sita est [et] ad di Petrum quondam fabrum de Beke spectare consue) ut 

dicebat vendidit Gertrudi de Zonne promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis XII denariis antiqui census domino fundi exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311v 06 do 19-07-1386. 

Voornoemde Gertrudis beloofde aan voornoemde verkoper 23½ Brabantse dobbel, 

52 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 
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25-12-1386) te betalen. 

 

Dicta Gertrudis promisit dicto venditori XXIII et dimidium Brabant dobbel 

scilicet LII Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311v 07 do 19-07-1386. 

Voornoemde Arnoldus Writer ev Margareta dvw Arnoldus gnd Hessel verkocht 

aan Willelmus die Snider en Heijlwigis gnd Busschehoevens een b-erfcijns 

van 3 oude groten, die voornoemde Willelmus en Heijlwigis met Sint-Andreas 

aan hem moeten betalen, gaande uit een beemd in Hilvarenbeek, ter plaatse 

gnd op het Goer, naast Petrus gnd Scelleken enerzijds en kv Walterus Metten 

anderzijds, welke cijns behoorde aan Petrus smid van Beke. 

 

Dictus Arnoldus ut supra hereditarium censum trium grossorum antiquorum 

quem Willelmus die Snider et Heijlwigis dicta Busschehoevens sibi solvere 

tenetur hereditarie Andree ex prato sito in parochia de Hildwarenbeke in 

loco dicto opt Goer iuxta hereditatem #(dg: quo)# Petri dicti Scelleken 

ex uno et inter hereditatem liberorum Walteri Metten ex alio et qui 

census ad Petrum fabrum de Beke solvere! consuevit ut dicebat vendidit 

dictis Willelmo et Heijlwigi promittens warandiam et obligationem in 

dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311v 08 do 19-07-1386. 

Johannes van den Berghe van Dommellen ev Heijlwigis, dv Godescalcus Moelner 

en Beatrix dvw Lambertus zvw Batha, droeg over aan Bernardus zvw Hermannus 

Teije, tbv hem en andere kvw voornoemde Hermannus Teije, een b-erfcijns van 

3 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit 2 morgen land 

in Oss, op de gemeint, tussen Mijchael gnd Herrenc enerzijds en Robbertus 

bv voornoemde Hermannus Teije zvw Petrus gnd Teije van Osse anderzijds, 

welke cijns voornoemde wijlen Lambertus gekocht had van voornoemde 

Hermannus Teije, en welke cijns nu aan verkoper behoort. De brief 

overhandigen aan voornoemde Bernardus. 

 

Solvit XX plack. 

Johannes van den (dg: Berghe de) Berghe de Dommellen maritus et tutor 

legitimus ut dicebat Heijlwigis sue uxoris (dg: filie quondam sue uxoris) 

#filie Godescalci Moelner ab eodem Godescalco et Beatrice# filia quondam 

Lamberti filii quondam Bathe #pariter genite# (dg: hereditarium cen ..) 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis et in Busco tradendum ex duobus iugeribus terre sitis in 

parochia de Osse supra communitatem inter hereditatem Mijchaelis dicti 

Herrenc ex uno et inter hereditatem Robberti fratris Hermanni Teije filii 

quondam Petri dicti Teije de Osse ex alio quem censum dictus quondam 

Lambertus erga dictum Hermannum Teije emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat (dg: vendidit Petro) 

#supportavit# Bernardo filio dicti quondam Hermani Teije ad opus sui et 

ad opus aliorum liberorum dicti quondam Hermanni Teije cum litteris et 

jure promittens ratam et obligationem et impeticionem exparte sui et 

dicti quondam Lamberti et quorumcumque heredum dicti quondam Lamberti 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Bernardo predicto. 

 

BP 1177 f 311v 09 do 19-07-1386. 

Johannes Nollen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Nollen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311v 10 do 19-07-1386. 

Henricus van den Velde zv Willelmus van den Velde verkocht aan Johannes van 

Keke zvw Willelmus van Keke van Ghestel de helft van een huis, erf en tuin, 

in Herlaar, tussen Henricus die Moelner enerzijds en Heijlwigis gnd Peters 
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anderzijds, welke helft eerstgenoemde Henricus gekocht had van Walterus zvw 

Danijel van Arle. 

 

Henricus van den Velde filius (dg: q) Willelmi van den Velde medietatem 

domus aree et orti sitorum in Herlaer inter hereditatem Henrici die 

Moelner ex uno et inter hereditatem [H]eijlwigis dicte Peters ex alio 

quam medietatem #primo#dictus Henricus erga Walterum filium quondam 

Danijelis de Arle emendo acquisiverat vendidit Johanni de Keke filio 

quondam Willelmi de Keke de Ghestel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 311v 11 do 19-07-1386. 

Henricus zv Henricus gnd Aude Heijn van Heijnxtstem beloofde aan Willelmus 

Balijart 29¾ oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (di 25-12-1386) 

en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387). 

 

Henricus filius Henrici dicti Aude Heijn de Heijnxtstem promisit Willelmo 

Balijart XXX aude scilde monete imperatorum vel regis Francie seu valorem 

minus una quarta parte unius aude scilt (dg: ad) mediatim Domini et 

mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311v 12 do 19-07-1386. 

De broers Walterus, Danijel, Egidius en Willelmus, kvw Walterus gnd Wellens 

soens van Lijt, beloofden aan Egidius zvw Egidius gnd Bruijnne en Willelmus 

Maes soen van Kessel een n-erfcijns van 100 oude schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde broers, 

gelegen onder Lith en Kessel. 

 

Walterus Danijel Egidius et Willelmus fratres liberi quondam Walteri 

dicti Wellens soens de Lijt (dg: hereditarie vendiderunt) #promiserunt 

indivisi super omnia# Egidio filio quondam Egidii dicti (dg: ?Br) 

Bruijnne et Willelmo Maes soen de Kessel hereditarium censum centum aude 

scilde seu valorem (dg: so) hereditarie purificationis ex omnibus bonis 

[dictorum] fratrum quocumque locorum infra parochiam de (dg: K) Lijt et 

infra parochiam de Kessel consistentibus sive sitis ut dicebant 

promittentes super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 311v 13 do 19-07-1386. 

Gerardus Nollen verhuurde aan Alardus Zebrechts soen een kamp, gnd die 

Lieskamp, in Kessel, ter plaatse gnd in het Strobroek, tussen kinderen gnd 

....... Kijnderen enerzijds en Heijlwigis wv Rutgherus Eghens soen 

anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(za 11-11-1385), per jaar voor 5 Hollandse dobbel of de waarde, met 

Lichtmis te betalen. Belast met het onderhoud van 1/3 deel van een dijk 

aldaar, naast voornoemd kamp, en van de sloten om het kamp. 

 

Gerardus Nollen quendam campum dictum die Lijescamp situm in parochia de 

Kessel in loco dicto int Strobroec inter hereditatem liberorum dictorum 

....... Kijn[deren] ex uno et inter hereditatem (dg: quond) Heijlwigis 

relicte quondam Rutgheri Eghens soen (dg: soen) ex alio ut dicebat 

locavit Alardo Zebrechts soen ab eodem ad spacium octo annorum a festo 

Martini proxime preterito sine medio sequentium possidendum anno quolibet 

dictorum octo annorum pro (dg: .) quinque Hollant dobbel (dg: .) seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum octo annorum 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro promittens 

warandiam et obligationem deponere. Quo facto alter repromisit super 

omnia ....... (dg: aggeris) terciam partem (dg: ag) ad dictum (dg: p) 

campum spectantem de quodam aggere sito ibidem iuxta dictum campum et 

(dg: fossatum) fossata circum dictum campum [sita ad dictum] campum de 
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jure spectantia dictis octo annis in bona disposcione observabit sic quod 

dicto Gerardo dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 F 08 f.312. 

 Quinta post Alexii: donderdag 19-07-1386. 

 

BP 1177 f 312r 01 do 19-07-1386. 

Willelmus zvw Theodericus van Os beloofde aan Ghibo Kesselman 67 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici de Os promisit Ghiboni Kesselman 

sexaginta septem Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel computato [ad nativitatis] Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Scilder et Raet datum quinta post Alexii. 

 

BP 1177 f 312r 02 do 19-07-1386. 

Johannes van Puppel smid beloofde aan Steeskinus van Hedechusen 40 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Johannes de Puppel faber promisit Steeskino de Hedechusen XL licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312r 03 do 19-07-1386. 

Johannes zvw Rutgherus gnd die Writer van Griensvenne: een huis, tuin en ¼ 

deel, aan hem {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri dicti die Writer de Griensvenne domum et 

ortum et quartam partem ad se. 

 

BP 1177 f 312r 04 do 19-07-1386. 

(dg: Ge). 

 

BP 1177 f 312r 05 do 19-07-1386. 

Brijeno Rutghers soen en Ghisbertus zvw Arnoldus die Hoessche beloofden aan 

Gerardus Nollen, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-

Petrus-Stoel 3 Hollandse dobbel of de waarde te betalen, en de zegedijken, 

waterlaten en sloten, behorend bij een erfgoed gnd een halve gemeint, 

behorend aan voornoemde Gerardus, in Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Tweehoeven, te onderhouden. 

 

Brijeno Rutghers soen et Ghisbertus filius quondam Arnoldi die Hoessche 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Gerardo Nollen 

ad spacium sex annorum datum presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum tres Hollant dobbel seu valorem anno 

quolibet dictorum sex annorum Petri ad (dg: vather) cathedram et quod 

ipsi Zeghediken aqueductos et fossata spectantes ad (dg: me) hereditatem 

dictam een halven gemeijnt spectantem ad dictum Gerardum sitam in 

parochia de Littoijen in loco dicto die Tweehoeven ut dicebant dictis sex 

annis durantibus in bona disposcione observabunt sic quod dicto Gerardo 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312r 06 do 19-07-1386. 

Johannes gnd Jans soen szv Willelmus Mijnnemere en Arnoldus zv voornoemde 

Willelmus Mijnnemere beloofden aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 31½ 

oude schild of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386), 

hetzelfde bedrag met Kerstmis (di 25-12-1386) en hetzelfde bedrag met Pasen 

(zo 07-04-1387) te betalen. 
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Johannes dictus Jans soen (dg: f) gener Willelmi Mijnnemere et Arnoldus 

filius dicti Willelmi Mijnnemere promiserunt Arnoldo Stamelart de Penu 

XXXI et dimidium aude scilt seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos et tantum in festo nativitatis Domini et tantum in festo 

pasche. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312r 07 do 19-07-1386. 

Johannes van Vroenhoven en zijn schoonzoon Henricus Voeghel beloofden aan 

Arnoldus Stamelart van de Kelder 31½ oude schild of de waarde met Sint-

Remigius (ma 01-10-1386), hetzelfde bedrag met Kerstmis (di 25-12-1386) en 

hetzelfde bedrag met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Vroen) Vroenhoven et Henricus Voeghel eius gener 

promiserunt Arnoldo Stamelart de Penu XXXI et dimidium aude scilde seu 

valorem in festo Remigii et tantum in festo nativitatis Domini et tantum 

in festo (dg: prox) pasce proxime futuro persolvedos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312r 08 do 19-07-1386. 

Johannes van der Drieborch, Gerardus zvw Arnoldus gnd Truden soen, Henricus 

van den Doren en Henricus zv Rutgherus van der Hellen beloofden aan hr 

Henricus Buc, tbv hem, hr Ghisbertus Vuijstinc en hr Zebertus van der 

Molen, 98 Brabantse dobbel of de waarde in goud met Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1387) te betalen. 

 

Johannes van der Drieborch Gerardus filius quondam Arnoldi dicti Truden 

soen Henricus van den Doren et Henricus filius Rutgheri van der Hellen 

promiserunt (dg: .) domino Henrico Buc ad opus sui et ad opus domini 

Ghisberti Vuijstinc et domini Zeberti van der Molen seu alterius eorum 

nonaginta (dg: novem) #octo# Brabant dobbel seu valorem in auro (dg: ad 

#mediatim) ad# purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 312r 09 do 19-07-1386. 

Johannes Colner van Lijt van Kerchove en zijn zoon Johannes beloofden aan 

Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen, gedurende 4 jaar, ingaande heden, 

elk jaar 14½ Brabantse dobbel of de waarde te betalen, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Pasen. 

 

Johannes Colner de Lijt de Kerchove et Johannes eius filius promiserunt 

#super omnia se daturos et soluturos# Goeswino Moedel filius quondam 

Bernardi de Loen ad spacium quatuor annorum datum presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum (dg: XV) XIIII et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem mediatim Domini et mediatim pasce et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro futuro. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 312r 10 do 19-07-1386. 

Ghibo Sceijnckel en zijn broer Johannes Mol beloofden aan Andreas Mol 100 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

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

 

Ghibo Sceijnckel et Johannes Mol eius frater promiserunt Andree Mol 

centum Hollant dobbel (dg: seu pro) scilicet pro quolibet XLV Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 312r 11 do 19-07-1386. 

Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven en Johannes Berwout beloofden aan 

Walterus zvw Gerardus van Zelant 57 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-

12-1386) te betalen. 
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Arnoldus filius Hermanni de Eijndoven et Johannes Berwout promiserunt 

Waltero filio quondam Gerardi de Zelant LVII gulden ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312r 12 do 19-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312r 13 do 19-07-1386. 

Johannes Hazart en zijn vrouw Hadewigis dv Hermannus die Diet droegen over 

aan Johannes gnd Vriese van Weert een stuk land en een stuk eusel, in Uden, 

ter plaatse gnd Boekel, beiderzijds tussen goederen van Johannes gnd 

Oevenken, aan de kant richting Gemert. 

 

Johannes Hazart #maritus (dg: et tu) Hadewigis sue uxoris filie Hermanni 

die Diet et dicta Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore# peciam terre et 

peciam pascue ad se spectantes sitas in parochia de Uden in loco dicto 

Buekel (dg: in bonis quondam) #inter bona# Johannis dicti (dg: Ove) 

Oevenken ex utroque latere coadiacentem in latere versus Ghemert ut 

dicebant supportaverunt Johanni (dg: de) dicto Vriese de Weert promittens 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 312r 14 do 19-07-1386. 

Johannes zvw Rutgherus Writer van Griensvenne ev Jutta dvw Henricus Heijnen 

soen van den Laer gaf uit aan Theodericus van der Zantvoert en zijn broer 

Engbertus ¼ deel in een huis, tuin en erfgoederen, in Gemonde, tussen 

Gerardus van den Braken enerzijds en Gerardus van der ....... anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor ¼ deel van 2 oude groten, gaande uit voornoemd 

¼ deel, en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

-. 

Johannes filius quondam Rutgheri Writer de (dg: Scijnle) Griensvenne 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte filie quondam Henrici 

#Heijnen# soen van den Laer quartam partem ad [se] spectantem in domo 

orto et hereditatibus cum suis attinentiis sitis in parochia de (dg: Buc) 

Ghemonden inter hereditatem Gerardi van den Braken ex uno et inter 

hereditatem Gerardi van der ....... ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Theoderico van der Zantvoert et Engberto suo 

fratri ab eisdem hereditarie possidendam pro (dg: oneribus ex) quarta 

parte duorum antiquorum grossorum ex dicta quarta (dg: de) parte de jure 

solvenda (dg: et pro) danda etc et pro hereditaria paccione sex lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis 

et supra dictas hereditates tradenda ex premissis et (dg: alia) 

promittens ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et 

alter repromisit. 

 

BP 1177 f 312r 15 do 19-07-1386. 

Heijlwigis wv Johannes zvw Henricus gnd Louwer en haar zoon Henricus 

verkochten aan Willelmus Posteel een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft 

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

huis en erf, eertijds van wijlen Arnoldus gnd Zelant, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Jacobus van Nuijs enerzijds en erfgoed van 

kvw Henricus van Uden smid anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen 

Johannes zv Henricus Louwer in cijns uitgegeven had aan Johannes Scriver 

schoenmaker voor de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde cijns van 6 

pond. 
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Heijlwigis relicta quondam Johannis filii quondam Henrici dicti Louwer 

#cum tutore# et (dg: Joh) Henricus eius filius hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: J) Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area que fuerat quondam Arnoldi dicti Zelant sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Jacobi de Nuijs ex uno et inter 

hereditatem [42libero]rum quondam Henrici de Uden fabri ex alio quam 

domum et aream dictus quondam Johannes filius Henrici Louwer dederat ad 

censum Johanni Scriver (dg: fabro) sutori pro censibus exinde de jure 

solvendis et pro predicto censu sex librarum prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Willelmo Posteel supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare [et obligationem ex parte] 

eorum deponere. Testes Scilder et Raet datum quinta post Alexii. 

 

BP 1177 f 312r 16 do 19-07-1386. 

Johannes zvw Nijcholaus Reijmbrant en Willelmus Osman beloofden aan Sophia 

ev Yudocus van den Hoevel, tbv voornoemde Yudocus, 31 dobbel, 45 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

[J]ohannes filius quondam Nijcholai Reijmbrant et Willelmus Osman 

promiserunt Sophie uxori Yudoci van den (dg: Hoel) Hoevel ad opus eiusdem 

Yudoci XXXI dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad 

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

supra. 

 

BP 1177 f 312r 17 do 19-07-1386. 

Voornoemde Johannes en Willelmus beloofden aan Henricus van Hueselingen 39½ 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

[Dicti Johannes et] Willelmus promiserunt Henrico de Hueselingen (dg: XL) 

XXXIX et dimidium Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini [proxime futurum] 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312r 18 ±do 19-07-1386. 

......s ..sman beloofde aan Theodericus van der Ynden 40 Hollandse dobbel, 

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

25-12-1386) te betalen. 

 

......s ..sman promisit Theoderico van der Ynden XL Hollant dobbel 

scilicet XLV (dg: p) Hollant (dg: prol) placken pro quolibet dobbel ad 

nativitatis Domini proxime futurum [persolvendos. Testes datum supra]. 

 

1177 mf8 F 09 f.312v. 

 Quinta post Alexii: donderdag 19-07-1386. 

 mensis julii die XIX anno LXXX sexto: donderdag 19-07-1386. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1386. 

 Sabbato post Alexii: zaterdag 21-07-1386. 

 

BP 1177 f 312v 01 do 19-07-1386. 

Henricus Bollen droeg over aan Willelmus zv Henricus van Doeren de helft in 

een deel van een beemd gnd die Lange Beemd, op de plaats gnd Dungen, tussen 

kvw Albertus van Scijnle en Rutgherus Hutman enerzijds en Henricus van 

Westlaken anderzijds, welk deel eerstgenoemde Henricus en Willelmus zv 

Henricus van den Doeren verworven43 hadden van Johannes van Troest. 

 

                         
42 Aanvulling op basis van BP 1179 p 359r 01. 
43 Zie ← BP 1177 f 219v 02 do 11-01-1386, verkoop van de Lange Beemd. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

95 

Henricus Bollen medietatem ad se spectantem in quadam parte cuiusdam 

prati dicti communiter die Langhenbeemt siti supra locum dictum Dungen 

inter hereditatem liberorum quondam Alberti de Scijnle et Rutgheri Hutman 

ex uno et inter hereditatem (dg: hereditatem) Henrici de Westlaken ex 

alio quam partem dicti prati primodictus Henricus et Willelmus filius 

Henrici van den Doeren erga Johannem de Troest acquisiverant prout in 

litteris supportavit dicto Willelmo filio Henrici de Doeren cum litteris 

et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Raet datum quinta post Alexii. 

 

BP 1177 f 312v 02 do 19-07-1386. 

Voornoemde Willelmus zv Henricus van Doeren beloofde aan Henricus Bollen 

een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1387), gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia se daturum et soluturum Henrico 

Bollen hereditarium censum sex librarum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis (dg: Domini) 

#Johannis# proxime futuro ex omnibus suis bonis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312v 03 do 19-07-1386. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis over 2 jaar (vr 25-12-1388), 

met 28 Brabantse dobbel of de waarde, en met de cijns van de termijn die 

het eerst zou komen na de lossing. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van de schepenen, Johannes van de Kloot, Nollekinus Geroncs, Arnoldus Bolle 

en Rutgherus van Boemel. 

 

Et poterit redimere (dg: a nativitatis Domini proxime futuro ad spacium 

duorum) infra hinc et festum nativitatis Domini proxime futurum et ad 

spacium duorum annorum a festo nativitatis Domini proxime futuro sine 

medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XXVIII Brabant dobbel 

seu valorem et cum censu termini (dg: -s) solucionis protunc proxime 

proveniendi ut in forma acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

Globo et Nollekino Geroncs Arnoldo Bolle Rutghero de Boemel datum mensis 

julii die (dg: XXIX XX) XIX hora vesperarum anno LXXX sexto. 

 

BP 1177 f 312v 04 do 19-07-1386. 

Arnoldus Bolle van Wetten gaf uit aan zijn broer Henricus Bolle 4 hont 

land, in Herlaar, tussen Nijcholaus Coel Roelen soen enerzijds en Robbertus 

van Houthem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1/3 oude schild of de 

waarde met Sint-Michael te betalen. 

 

Arnoldus Bolle de Wetten quatuor hont terre sita in territorio de Herlaer 

inter hereditatem Nijcholai Coel Roelen soen ex uno et inter hereditatem 

Robberti de Houthem ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Henrico (dg: B) Bolle suo fratri ab eodem hereditarie possidenda pro 

tercia parte unius aude scilt seu valorem danda sibi ab alio hereditarie 

Mijchaelis ex premissis promittens ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312v 05 do 19-07-1386. 

Lambertus zvw Lambertus van Enghelant droeg over aan zijn broer Arnoldus 

alle goederen en erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti de Enghelant omnia bona et hereditates 

quascumque sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

quocumque locorum consistentes sive sitas ut dicebat (dg: vendidit) 

#supportavit# Arnoldo suo fratri promittens warandiam et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312v 06 do 19-07-1386. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan zijn voornoemde broer Lambertus 25 

Brabantse dobbel, 55 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

over een jaar (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit dicto Lamberto suo fratri XXV Brabant 

dobbel scilicet LV Hollant placken pro quolibet dobbel (dg: ad) a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 312v 07 do 19-07-1386. 

Baudewinus zvw Henricus Rode verkocht aan Rodolphus Frederunen soen een 

stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsen, tussen Baudewinus zv 

Heijlwigis Lemkens enerzijds en Petrus zv Walterus Nennen soen anderzijds. 

 

Baudewinus filius quondam Henrici Rode (dg: v) peciam terre sitam in 

parochia de Bucstel in loco dicto Mulsen inter hereditatem Baudewini 

filii Heijlwigis Lemkens ex uno et inter hereditatem Petri filii Walteri 

Nennen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho Frederunen 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312v 08 do 02-08-1386. 

Theodericus zvw Theodericus Rover Uden soen gaf uit aan Nijcholaus gnd Coel 

die Dorre 3½ morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Koeleide, tussen 

erfgoed gnd die Koeleidse Beemden enerzijds en een gemene waterlaat gnd die 

Runne anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 21 schelling aan de stad Den 

Bosch en thans voor een n-erfcijns van 4 gulden pieter of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over 2 jaar (vr 25-12-1388). 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Rover Uden soen tria et dimidium 

iugera terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto Coeleijde inter 

hereditatem dictam die Coeleijdsche Beemde ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem aqueductum dictum die Runne ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum (dg: Zeber dicto) #Nijcholao dicto Coel# die 

Dorre ab eodem hereditarie possidenda pro XXI solidis (dg: monete) opido 

de Busco exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu quatuor 

gulden peter seu valorem dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

duos annos ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Neijnsel et Raet datum in crastino 

Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 312v 09 do 02-08-1386. 

Zebertus die Dorre beloofde aan voornoemde Theodericus 34 gulden pieter of 

de waarde met Kerstmis over 2 jaar (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

(dg: Dictus) Zebertus #die Dorre# promisit dicto Theoderico XXXIIII 

gulden peter seu valorem (dg: ad) a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312v 10 ±do 02-08-1386. 

(dg: Cristina wv Zanderus Denkens soen deed afstand van een b-erfcijns van 

10 oude schilden, die voornoemde aan voornoemde Th). 

 

(dg: Cristina relicta quondam Zanderi Denkens soen cum tutore super 

hereditario censu decem aude scilde quem dictus Zanderus prefato dicto 

Th). 
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BP 1177 f 312v 11 ±do 02-08-1386. 

Cristina wv Zanderus Denkens soen, haar kinderen Marcelius, Johannes en 

Henricus, en Theodericus Jans ev Heijlwigis dv voornoemde Cristina deden 

tbv Henricus gnd Roes afstand van een b-erfcijns van 10 oude schilden, die 

voornoemde wijlen Zanderus betaalde aan voornoemde Cristina. 

 

Cristina relicta Zanderi Denkens soen cum suo tutore Marcelius Johannes 

Henricus (dg: et Theodericus) fratres liberi dicte Cristine et 

Theodericus Jans maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

dicte Cristine super hereditario censu X aude scilde quem dictus quondam 

#Zanderus# dare et solvere !dicte Cristine prout in litteris ut dicebat 

ad opus Henrici dicti Roes promittentes cum tutore ratam servare. 

 

BP 1177 f 312v 12 ±do 02-08-1386. 

Henricus Roes: het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Zanderus 

Denkens soen en dat aan hem gekomen was na overlijden van Katherina wv 

voornoemde Zanderus, in alle erfgoederen {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Roes (dg: super pecia .) totam partem et omne jus sibi (dg: 

competent) de morte quondam Zanderi Denkens soen successione advolutas et 

de morte Katherine relicte (dg: q) dicti quondam Zanderi successione 

advolutas! in omnibus hereditatibus (dg: quarum). 

 

BP 1177 f 312v 13 za 21-07-1386. 

Pernela dvw Petrus van Waderle wv Johannes Wulners, en Mechtildis en 

Sophija, dv voornoemde Pernela en wijlen Johannes, verkochten aan Johannes 

van Vladeracken een erfcijns van 6 pond, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een stenen huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen 

erfgoed van Eefsa van Buttel enerzijds en erfgoed van Goddinus van Est 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een erfcijns van 36 

schelling. Petrus, minderjarige zv voornoemde Pernela, zal hiermee 

instemmen. 

 

Pernela filia quondam Petri de Waderle relicta quondam Johannis Wulners 

Mechtildis et Sophija (dg: liberi) #filie# dictorum Pernele et quondam 

Johannis cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni de (dg: W) 

Vladeracken hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo (dg: d) #lapidea# et area (dg: dicti) sita in 

Busco in loco dicto Ulenborch inter hereditatem Eefse de Buttel ex uno et 

inter hereditatem Goddini de Est ex alio ut dicebant promittentes cum 

tutore super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu XXXVI solidorum dicte 

monete exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere et quod ipse 

Petrum filium dicte Pernele ad hoc impuberem quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit dicte vendicioni facient consentire et (dg: iuxta modum dictum 

censum) de dicto censu #warandiam# (dg: de) prestare et domum et aream 

satisfacere. Testes Lonijs et Neijnsel datum sabbato post Alexii. 

 

BP 1177 f 312v 14 za 21-07-1386. 

Arnoldus van Waderle zvw Theodericus Priems verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus de Waderle filius quondam Theoderici Priems prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 312v 15 za 21-07-1386. 

Petrus Alarts zvw Goeswinus Cnode verkocht aan Arnoldus Stamelart van 

Spanct en Rodolphus van Gravia een n-erfcijns van ?140 ......., met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit een hoeve in Vught Sint-Petrus, en uit 

andere goederen van voornoemde verkoper. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

98 

Petrus Alarts filius quondam Goeswini Cnode hereditarie vendidit Arnoldo 

Sta de Spanct (dg: ad opus sui) et Rodolpho de Gravia hereditarium censum 
?centum et XL ....... solvendum hereditarie Remigii ex manso dicti 

venditoris sito in (dg: j) parochia sancti Petri de Vucht et ex 

attinentiis dicti mansi universis et atque ex ceteris bonis dicti 

[venditoris habitis] et habendis quocumque consistentibus sive sitis et 

promittens super habita et habenda warandiam. Testes Lonijs et Goessuinus 

datum sabbato post Alexii. 

 

BP 1177 f 312v 16 za 21-07-1386. 

Ghibo zvw Ghibo zvw Ghibo Hadewigen soen droeg over aan Willelmus Loijer 

1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootouders 

Henricus Campen en Yda, {f.313r} in 1/3 deel van 1/3 deel, dat aan wijlen 

voornoemde Henricus placht te behoren, in een kamp gnd die Aalkamp, achter 

het klooster van Porta Celi, tussen wijlen Theodericus apotheker enerzijds 

en erfgoed gnd de Eikenenberg anderzijds, dit 1/5 deel belast met een cijns 

aan de stad Den Bosch en 8 penning. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis filii quondam Ghibonis Hadewigen soen (dg: 

super) quintam partem sibi de morte quondam Henrici Campen et Yde eius 

uxoris avi et avie olim primodicti Ghibonis successione hereditarie 

[advolutam] 

 

1177 mf8 F 10 f.313. 

 in vigilia Jacobi: dinsdag 24-07-1386. 

 in crastino Jacobi: donderdag 26-07-1386. 

 

BP 1177 f 313r 01 za 21-07-1386. 

in una tercia parte (dg: cuis) cuiusdam tercie partis que ad dictum 

quondam Henricum spectare consuevit in campo dicto die Aelcamp sito retro 

conventum de Porta Celi inter hereditatem quondam Theoderici apothecarii 

ex uno et inter hereditatem dictam den Eijkenenberch ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo Loijer promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem in dicta quinta parte deponere exceptis 

censu oppidi de Busco et octo denariis pagamenti de dicta quinta parte 

solvendis. Testes Lonijs et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 313r 02 za 21-07-1386. 

Thomas zvw Johannes van Beke zvw Ghibo Herinc verkocht aan Johannes Moelner 

zvw Godefridus Moelner 1 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van 

Den Bosch, op de plaats gnd Spijk, aan wijlen voornoemde Johannes 

overgedragen door Enghelbertus gnd Spiker, welke morgen nu aan hem behoort. 

 

Thomas filius quondam Johannis de Beke (dg: filius) filii quondam 

Ghibonis Herinc unum iuger terre de mille iugeribus terre communitatis 

oppidi de Busco (dg: sup) scilicet super locum dictum Spijc (dg: 

venditum) supportatum dicto quondam Johanni a Enghelberto dicto Spiker 

prout in litteris et quod iuger terre nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Moelner filio quondam Godefridi Moelner 

supportavit cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: d) ex parte (dg: dicti) sui et dicti quondam Johannis 

sui patris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313r 03 za 21-07-1386. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze beloofde aan Petrus van Drueten 28 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze promisit Petro de Drueten XXVIII 

Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad festum 
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nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313r 04 di 24-07-1386. 

Willelmus zvw Bodo van Tula beloofde aan Johannes Keijser 120 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tula promisit Johanni Keijser centum 

et XX Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Lonijs et Neijsel datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1177 f 313r 05 di 24-07-1386. 

Johannes nzvw Wautgherus van Zweensberch en Henricus Bloemart beloofden aan 

hr Tielmannus van Mulsen priester 10 gulden met Pinksteren aanstaande (zo 

26-05-1387) te betalen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Wautgheri de Zweensberch et Henricus 

Bloemart promiserunt domino Tielmanno de Mulsen presbitro X florenos 

dictos gulden ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 313r 06 do 26-07-1386. 

Johannes zvw Godefridus van den Elshout ev Aleijdis, Arnoldus van Buchoven 

ev Margareta, en Henricus zvw Willelmus Stevens soen van Enghelen ev 

Elizabeth, dvw Johannes smid van Enghelen, maakten een erfdeling van een 

erfgoed44 van voornoemde wijlen Johannes smid, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Walterus van Evershoet enerzijds en een 

straatje dat loopt van de Orthenstraat naar de Haven anderzijds. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg (1) een deel van het voorhuis en erf, welk 

deel ligt tussen erfgoed van voornoemde Walterus van Evershoet enerzijds en 

het resterende deel van het voorhuis, dat ten deel viel aan voornoemde 

Henricus, anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan 

een straat die 5 voet breed is, achter voornoemd deel gelegen, zoals 

afgepaald. 

Voornoemde Henricus kreeg (2) het resterende deel van voornoemd voorhuis, 

welk deel ligt tussen het deel dat ten deel viel aan voornoemde Johannes 

enerzijds en een straatje anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan kamers van voornoemde wijlen Johannes smid, (3) een 

kamer met ondergrond achter het laatstgenoemde deel enerzijds en kamers die 

aan voornoemde Arnoldus behoren anderzijds, strekkend vanaf voornoemd 

straatje achterwaarts tot aan een straat die behoort aan eerstgenoemde 

Johannes en Henricus zoals afgepaald. 

Voornoemde Arnoldus kreeg (4) twee kamers met ondergrond en een deel van de 

tuin uit eerstgenoemd erfgoed van voornoemde wijlen Johannes smid, in 

voornoemd straatje gelegen, tussen voornoemde kamer die ten deel viel aan 

Henricus enerzijds en de Haven anderzijds, strekkend vanaf voornoemd 

straatje achterwaarts tot aan een straat behorend aan eerstgenoemde 

Johannes en Henricus, zoals afgepaald. 

De tussenwand met ondergrond staande tussen voornoemde delen van het 

voorhuis is gemeenschappelijk eigendom van Johannes en Henricus. Slechts 

met wederzijds goedvinden mag hieraan gebouwd worden. 

Op voornoemde weg, gelegen direct achter het deel van het voorhuis dat aan 

eerstgenoemde Johannes ten deel viel, lopend vanaf voornoemd deel dat aan 

Henricus ten deel viel tot aan een andere weg aldaar, direct naast het 

erfgoed gelegen van voornoemde Walterus van Evershoet, welke weg overal 5 

voet breed is, alsmede een weg direct naast voornoemd erfgoed van 

voornoemde Walterus van Evershoet, overal 5 voet breed, strekkend vanaf het 

                         
44 Zie ← BP 1177 f 229r 12 di 13-03-1386, verkoop van een erfcijns uit 1/3 

deel van dit huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

100 

deel dat aan eerstgenoemde Johannes ten deel viel tot aan voornoemd water, 

alsmede de beerput en trap, gelegen aan het eind van deze weg naast 

voornoemd water, zijn gemeenschappelijk eigendom van voornoemde Henricus en 

eerstgenoemde Johannes. 

Johannes zal 1/3 deel, Henricus 1/3 deel, en Arnoldus 1/3 deel betalen van 

de cijnzen die uit geheel het erfgoed gaan. 

Voornoemde trap zal geplaatst mogen worden voor voornoemd ....... van 

Arnoldus, ter breedte van 1 voet. Voornoemde weg naast het erfgoed van 

Walterus van Evershoet is overal 5 voet breed, maar aan het einde, bij het 

water, ter lengte van de beerput, 6 voet. 

Eerstgenoemde Johannes zal zijn gebouwen die op voornoemde weg staan, 

achter het deel dat aan hem ten deel viel, verwijderen wanneer voornoemde 

Henricus dat vraagt. 

 

Johannes filius quondam Godefridi van den Elshout maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris Arnoldus de Buchoven maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris et Henricus filius 

quondam Willelmi Stevens soen de (dg: Erpe) Enghelen maritus et tutor ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filiarum quondam Johannis fabri de 

Enghelen palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

(dg: dom) hereditate dicti quondam Johannis fabri sita in Busco in vico 

Orthense inter hereditatem Walteri de Evers-(dg: hoven)-#hoet# ex uno et 

inter quendam viculum tendentem a vico Orthensi versus (dg: portam) aquam 

dictam die Haven ex alio ut dicebant mediante qua divisione quedam pars 

anterioris domus et aree que (dg: si) pars sita est inter hereditatem 

dicti Walteri de Evershoet ex uno et inter reliquam partem dicte domus 

anterioris et aree (dg: s) que dicto (dg: Ar) Henrico mediante eadem 

divisione cessit in partem ex alio tendens a dicto vico Orthensi 

retrorsum ad quendam vicum quinque pedatas in latitudine continentem 

situm retro predictam partem (dg: ex alio) prout dicta pars ibidem sita 

est et limitata ut dicebant primodicto Johanni cessit in partem et 

mediante qua divisione reliqua pars dicte domus anterioris que pars sita 

est inter dictam partem primodicto Johanni in partem cessam ex uno et 

inter dictum viculum ex alio et que pars tendit a dicto vico Orthensi 

retrorsum usque ad cameras dicti quondam Johannis (dg: ibid) fabri ibidem 

atque una camera cum suo fundo sita retro iamdictam partem ex uno latere 

et inter cameras ad dictum Arnoldum spectantes ex alio tendens a dicto 

viculo retrorsum ad quendam vicum ibidem consistentem spectantem ad 

primodictum Johannem et Henricum predictum ut dicebant (dg: dicto Henrico 

cesserunt in partem) prout ibidem site sunt et limitate ut dicebant dicto 

Henrico cesserunt (dg: ut dicebant) et mediante qua divisione due camere 

cum suis fundis et quedam pars orti (dg: p) de primodicta hereditate 

dicti quondam Johannis fabri site in dicto viculo inter dictam cameram 

dicto Henrico in partem cessam ex uno et inter (dg: aq) dictam aquam 

dictam die Haven ex alio tendentes a dicto viculo retrorsum ad quendam 

vicum ad primodictum Johannem et Henricum predictum spectantem (dg: e) 

prout ibidem siti sunt et limitati ut dicebant dicto Arnoldo cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt promittentes super omnia mutuo ratam servare 

additis condicionibus sequentibus videlicet paries interstitialis (dg: 

consist) cum suo fundo consistens inter dictam partem domus anterioris 

(dg: domus) predicte predicto Johanni in partem cessam et inter reliquam 

partem eiusdem domus anterioris (dg: p) dicto Henrico in partem cessam ut 

prefertur erit et perpetue permanebit communis eorum Johannis et Henrici 

quod (dg: ni J eorum Jo) #ipsi# Johannes et Henricus (dg: poterint sua 

edifi) huiusmodi parietem interstitialem sub eorum communibus expensis 

perpetue in bona disposicione observabunt et quod nullus eorundem 

Johannis et Henrici poterit sua edificia (dg: dicte anterior) sue partis 

sibi in dicta anteriori domo in partem cesse amovere et de novo aliter 

edificare sine consensu alterius eorundem Henrici et Johannis primodicti 

(dg: item quod paries d ?se) item quod super dicta via sita #contigue# 

retro dictam partem (dg: dicte anterioris domus) primodicto Johanni in 
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partem cessam ut prefertur (dg: atque) tendens de (dg: hereditate) de 

supradicta parte dicto Henrico in partem cessa (dg: ..) usque ad aliam 

viam sitam ibidem contigue iuxta dictam hereditatem dicti Walteri de 

Evershoert et que via primodicta continet ibidem quinque pedatas in 

latitudine atque quadam via ibidem sita ibidem (dg: cons) contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Walteri de Evershoet #quinque pedatas ubique in 

latitudine continens# tendens a dicta parte primodicto Johanni in partem 

cessa retrorsum usque ad dictam aquam ....... cloaca et gradus consistens 

ibidem in fine iamdicte vie iuxta dictam aquam prout (dg: ibidem) 

huiusmodi vie ibidem site sunt et palate erunt et perma[nebunt] perpetue 

communes dictorum Henrici et Johannis primodicti (dg: ut di dic) item 

quod dictus Johannes unam terciam partem et dictus Henricus unam terciam 

partem dictus (dg: G Walterus) #Arnoldus# unam terciam partem singulis 

annis dabunt et persolvent de omnibus censibus ex primodicta integra 

hereditate quondam Johannis fabri de iure solvendis ut ipsi mutuo 

recognoverunt et promiserunt super omnia mutuo (dg: item) hoc eciam 

addito quod dictus gradus libere poterit semper poni et situari ante 

dictam (dg: partem) ....... ....... (dg: Godefridi) #Arnoldi (dg: 

Walteri) ad latitudinem unius pedate# et quod (dg: via) dicta via sita 

iuxta dictam hereditatem dicti Walteri de Evershoet ubique habebit 

latitudinem quinque pedatarum scilicet in fine iuxta ?dictam (dg: ..) 

aquam eadem via ad longitudinem dicte cloace ibidem consistentis (dg: ob) 

habebit latitudinem sex pedatarum. Quo facto promisit insuper primodictus 

Johannes super omnia quod edificia sua consistentia supra dictam viam 

sitam retro dictam suam partem eidem primodicto Johanni in partem cessam 

ut prefertur ad requisitam dicti (dg: R) Henrici deponet et amo[vebit] ab 

eadem via Testes Neijnsel et Raet datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1177 f 313r 07 ±do 26-07-1386. 

....... ....... beloofde aan voornoemde Arnoldus 36 oude schilden, 40 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend of de waarde, met Pasen over 

1 jaar (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

....... ....... promisit dicto Arnoldo XXXVI aude scilde scilicet XL 

Hollant placken pro quolibet aude scilde seu valorem a festo pasce 

proxime ultra annum persolvendos ....... ....... ....... 

 

1177 mf8 F 11 f.313v. 

 Quinta post Alexii: donderdag 19-07-1386. 

 in crastino Jacobi: donderdag 26-07-1386. 

 

BP 1177 f 313v 01 do 19-07-1386. 

Godefridus Punder droeg over aan Godefridus zvw Godefridus gnd Louwer van 

Straten een stuk land in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen 

kinderen gnd Heijssen Kijnderen enerzijds en wijlen Denkinus gnd Jordens 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Godefridus Punder peciam terre sitam in parochia de Oerscot in pastoria 

de Straten inter hereditatem liberorum dictorum Heijssen Kijnderen ex uno 

et inter hereditatem (dg: liberorum quondam) quondam Denkini dicti 

Jordens ex uno ut dicebat supportavit Godefrido filio quondam (dg: Jo) 

Godefridi dicti Louwer de Straten promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes Scilder et Raet datum quinta post Alexii. 

 

BP 1177 f 313v 02 do 19-07-1386. 

Johannes die Coster nzvw hr Willelmus Vos kanunnik van Oirschot verkocht 

aan Jacobus Scutter korenkoper een n-erfpacht45 van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd gnd 

                         
45 Zie → BP 1182 p 086v 06 do 06-05-1400 (1), overdracht van de erfpacht. 
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den Nageldonk, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen kinderen gnd 

Maes Kijnderen enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met een 

oude groot aan de hertog. 

 

Johannes die Coster filius naturalis quondam domini Willelmi Vos (dg: de 

Berze) canonici de Oerscot hereditarie vendidit Jacobo Scutter emptori 

bladi hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia (dg: 

ter) prati dicta den Nagheldonc sita in parochia de Oerscot in pastoria 

de Straten inter hereditatem liberorum dictorum Maes Kijnderen ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et (dg: ob) aliam obligationem deponere excepto (dg: censu 

#...) uno grosso antiquo domino# duci exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 03 do 19-07-1386. 

Elizabeth dv Rutgherus van Boemel en Willelmus zvw Theodericus van Os ev 

Hilla dv voornoemde Rutgherus verkochten aan Johannes zvw Johannes zvw 

Johannes van Boemel een b-erfcijns46 van 3 pond geld, gaande uit de helft, 

die aan Henricus van Dieghenden gekomen was na overlijden van Elizabeth dvw 

Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel, in een b-erfcijns47 van 8 pond 

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

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen een 

straat gnd die Scitestraat enerzijds en erfgoed van Willelmus Coelner 

anderzijds, welke cijns van 3 pond voornoemde Rutgherus verworven had van 

voornoemde Henricus van Diegheden, en welke nu aan hen behoort en aan 

Johannes zv voornoemde Rutgherus. Voornoemde Rutgherus beloofde dat zijn 

voornoemde zoon Johannes, zodra die meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Elizabeth filia (dg: quo) Rutgheri de Boemel cum tutore et Willelmus 

filius quondam Theoderici de Os maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Hille sue uxoris filie dicti Rutgheri hereditarium censum trium librarum 

monete de medietate ad Henricum de Dieghenden (dg: spectant sp) de morte 

quondam Elizabeth filie quondam Johannis de Boemel filii quondam Johannis 

de Boemel successione advoluta in hereditario censu octo librarum monete 

solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

sita in Busco in vico dicto die Peperstraet inter vicum dictum die 

Scitestraet ex uno et inter hereditatem Willelmi Coelner ex alio quem 

censum trium librarum dictus Rutgherus erga dictum (dg: di) Henricum de 

Diegheden acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se #et# ad 

Johannem filium dicti Rutgheri spectare dicebant supportaverunt 

#vendiderunt# Johanni filio quondam Johannis filii quondam Johannis de 

Boemel cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Quo facto promisit dictus 

Rutgherus super omnia quod ipse dictum Johannem suum filium quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit ad opus dicti emptoris faciet renunciare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 04 do 19-07-1386. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel en Henricus van Boert beloofden 

aan Walterus Delijen soen 12 gulden en 10 Hollandse plakken met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes de Achel filius (dg: f) quondam Johannis de Achel (dg: pro) et 

Henricus de Boert promiserunt Waltero Delijen soen XII florenos et (dg: 

III) #X# Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

                         
46 Zie ← BP 1177 f 311v 02 ma 16-07-1386, overdracht vruchtgebruik in deze 

cijns. 
47 Zie → BP 1178 f 024r 08 vr 06-03-1388, verkoop van mogelijk deze 

erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

103 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 05 do 19-07-1386. 

Henricus Willems soen van Cluettingen verkocht aan Johannes van Colen den 

Plattijnmaker een huis48,49,50 en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Marcelius van Os enerzijds en erfgoed van wijlen 

mr Boudewinus van Lederdam anderzijds, met de helft van de tussenwanden aan 

weerszijden, zoals dit huis met erf behoorde aan Johannes zvw Willelmus van 

Oijen51 szv voornoemde Henricus, belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 3 pond geld. Voornoemde Johannes zvw Willelmus van Oijen 

deed afstand. 

 

Henricus Willems soen de Cluettingen domum et aream sitam in Busco in 

vico (dg: Hin) Hijntamensi inter hereditatem quondam Marcelii de Os ex 

uno et inter hereditatem quondam magistri (dg: B) Boudewini de Lederdam 

ex alio cum medietate parietum consistentium ab utroque latere dicte 

domus prout ibidem sita et ad Johannem filium quondam Willelmi de Oijen 

generum dicti Henrici spectare consuevit ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Colen den Plattijnmaker promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis et hereditario censu trium librarum 

monete exinde solvendis. Quo facto dictus Johannes filius quondam 

Willelmi de Oijen super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 06 do 19-07-1386. 

Willelmus Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Donc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 07 do 19-07-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 62 Brabantse 

dobbel (dg: of de waarde), 55 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico venditori LXII Brabant dobbel (dg: 

seu valorem) #scilicet (dg: XLV) LV Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato# ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 08 do 26-07-1386. 

Jacobus van Berze van der Horst maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door de vrouw van wijlen Henricus van den Hoernic en 

kvw voornoemde Henricus van den Hoernic met hun goederen. 

 

Jacobus de Berze van der Horst omnes vendiciones et alienaciones factas 

per uxorem quondam Henrici van den (dg: Horst) #Hoernic# et per liberos 

dicti quondam Henrici van den (dg: Horst) #Hoernic# cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Trude et Scilder datum (dg: quinta post 

J) in crastino Jacobi. 

 

                         
48 Zie → BP 1177 f 314v 13 vr 27-07-1386, verkoop van een erfcijns van 6 

pond uit dit huis. 
49 Zie → BP 1178 f 083r 03 di 12-01-1389, verkoop van een erfcijns uit het 

huis. 
50 Zie → BP 1179 p 467r 06 vr 05-07-1392, het huis werd gerechtelijk 

verkocht aan Willelmus Bac zvw Mathijas en deze draagt het over aan 

Henricus Vrijese Alaerts soen. 
51 Zie ← BP 1177 f 388r 16 za 12-08-1385, overdracht van een deel in dit 

huis. 
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BP 1177 f 313v 09 do 26-07-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze en zijn schoonvader Godefridus Stricke 

beloofden aan Henricus van Zulikem 28 oude schilden, 40 Hollandse plakken 

voor 1 oude schild gerekend of de waarde, op 1 mei aanstaande (wo 01-05-

1387) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze et Godefridus Stricke eius 

socer promiserunt Henrico de Zulikem XXVIII aude scilde XL Hollant 

placken pro quolibet aude scilt computato seu valorem (dg: ad fm b) ad 

primum diem mensis maij proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 10 do 26-07-1386. 

Voornoemde Theodericus zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Theodericus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 11 do 26-07-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze en Jacobus Stevens soen beloofden aan 

Henricus van Zulikem 24 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude 

schild gerekend, op 1 mei aanstaande (wo 01-05-1387) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze et Jacobus Stevens soen 

promiserunt Henrico de Zulikem XXIIII aude scilde scilicet XL Hollant 

placken pro quolibet aude scilt computato seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris ad primum diem mensis maij proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 12 do 26-07-1386. 

Voornoemde Theodericus zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Theodericus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 13 do 26-07-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Heze verkocht aan Henricus Stricke (1) de 

helft van een stuk land van voornoemde wijlen Johannes van Heze, in Uden, 

naast de kerk, naast erfgoederen gnd die Aanweiden, (2) een stuk beemd in 

Uden, tussen Henricus Gruijter van Uden enerzijds en Elizabeth Soermers 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze #medietatem# pecie terre 

#(dg: dicti quondam) dicti quondam Johannis de Heze# sitam in parochia de 

Uden iuxta ecclesiam ibidem iuxta heredites dictas die Aenweijden (dg: ex 

uno et inter hereditatem Henrici Gruijter de Uden ex uno) atque peciam 

prati sitam in dicta (dg: prati) parochia inter hereditatem (dg: idem) 

Henrici Gruijter #de Uden# ex uno et inter hereditatem Elizabeth Soermers 

ex alio ut dicebat vendidit Henrico Stricke promittens warandiam et 

obligationem excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum. 

 

BP 1177 f 313v 14 do 26-07-1386. 

Henricus zvw Theodericus van Os beloofde aan Johannes Bruijsten van 

Berlikem 39 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, 

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

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os promisit Johanni Bruijsten de 

Berlikem XXXIX Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 313v 15 do 26-07-1386. 

Johannes zv Gerardus Hacken beloofde aan Arnoldus Nolleken van Berze 80 

gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes filius Gerardi Hacken promisit Arnoldo Nolleken de Berze LXXX 

florenos scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden ad ad 

nativitatis Domini p[roxime] futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 16 do 26-07-1386. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle en voornoemde Nijcholaus van Baerle 

beloofden aan Hadewigis ev Petrus van Vucht, tbv voornoemde Petrus, 60 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle et dictus Nijcholaus de Baerle 

promiserunt Hadewigi uxori Petri de Vucht ad opus eiusdem Petri (dg: LXV) 

LX Hollant d[obbel] scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 17 do 26-07-1386. 

Henricus zvw Theodericus van Os beloofde aan Arnoldus Nollenkini van Berze 

7 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

....... aanstaande te betalen. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os promisit Arnoldo Nollenkini de 

Berze septem Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel ad nativitatis ....... proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 313v 18 do 26-07-1386. 

Gerardus Bauderik beloofde aan Elizabeth wv Willelmus gnd Vrieze 31 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Gerardus Bauderik promisit Elizabeth relicte quondam Willelmi dicti 

Vrieze XXXI Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel computato [ad nativitatis] Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 313v 19 ±do 26-07-1386. 

Henricus Vrieze ev Elizabeth dvw Ghisbertus gnd Bastart van Amstel deed tbv 

Johannes van Amstel nzvw hr Gerardus van Amstel afstand van de helft van 2 

morgen land van wijlen voornoemde Ghisbertus, in Oss, ter plaatse gnd 

Vranken Beemd, tussen Johannes Bathen soen enerzijds en ....... ....... 

anderzijds. 

 

Henricus Vrieze maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth #sue 

uxoris# filie quondam Ghisberti dicti Bastart de Amstel super (dg: uno 

iugere terre sito) medietate [duorum iugerum] terre dicti quondam 

Ghisberti sitorum in parochia de Os ad locum dictum Vrancken Beemt inter 

hereditatem Johannis Bathen soen ex uno et inter hereditatem ....... 

....... [ex alio] ut dicebat ad opus Johannis de Amstel filii naturalis 

quondam domini Gerardi de Amstel renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex [parte sui deponere]. ....... ....... ....... 

 

1177 mf8 F 12 f.314. 

 in crastino Jacobi: donderdag 26-07-1386. 

 

BP 1177 f 314r 01 do 26-07-1386. 

Henricus gnd Mutsken droeg over aan Henricus zvw Willelmus gnd Hamers een 
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huis, tuin en erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, die 

voornoemde Henricus in pacht verworven had van Heijmericus zv Agnes gnd 

Lauwerens. Eerstgenoemde Henricus zal voornoemde Henricus zvw Willelmus 

Hamers schadeloos houden van alle achterstallige termijnen van de laatste 5 

jaar voor afgelopen Pinksteren (zo 10-06-1386), wegens lasten die uit 

voornoemd huis, tuin en erfgoederen gaan. 

 

Solvit. 

Henricus dictus Mutsken domum et ortum et hereditates (dg: s) quasdam 

sitas in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Houthem quos dictus 

Henricus erga Heijmericum filium Agnetis dicte Lauwerens ad pactum 

acquisiverat ut dicebat supportavit Henrico filio quondam Willelmi dicti 

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

deponere) et quod ipse dictum Henricum filium quondam Willelmi Hamers 

indempnem servabit ab omnibus arrestadiis deficientibus et non solutis 

(dg: occacione censuum et onerum dictorum onraet) ad spacium quinque 

annorum #qui# ante festum penthecostes proxime preteritum sine medio (dg: 

...) preterierunt scilicet occacione onerum dctorum onraet annuatim ex 

dictis (dg: on) domo et orto et hereditatibus (dg: ...) de jure 

solvendis. Testes (dg: datum supra) Neijnsel et Raet datum in crastino 

Jacobi. 

 

BP 1177 f 314r 02 do 26-07-1386. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus gnd Lizen soen gaf uit aan Arnoldus 

Coedriver (1) 3 stukken land, in Heeswijk, (1a) tussen Gheerlacus Lucaes 

soen enerzijds en wijlen Theodericus Herinc anderzijds, (1b) tussen erfgoed 

van de kerk van Heeswijk enerzijds en Petrus van den Vosberge anderzijds, 

(1c) tussen Theodericus die Moelner enerzijds en Elizabeth van den Kerchof 

anderzijds, (2) 1/6 deel, in 6 vrachten hooiland, in Heeswijk, naast het 

water gnd die Aa enerzijds en voornoemde Gheerlacus anderzijds, (3) 1/12 

deel in een huis en tuin, in Heeswijk, tussen Denkinus van der Eijken 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Arnoldus XII solidos. 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi dicti Lizen soen tres pecias 

terre sitas in parochia de Hezewijc quarum una inter hereditatem 

Gheerlaci Lucaes soen ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici 

Herinc ex alio altera inter hereditatem ecclesie de Hezewijc ex uno et 

inter hereditatem Petri van den Vosberge ex alio et tercia inter 

hereditatem Theoderici (dg: diem) die Moelner ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth van den Kerchof ex alio sunt site atque (dg: unam plaustratam 

feni sitam in) sextam partem ad se spectantem in sex plaustratis feni 

sitis in dicta parochia iuxta aquam dictam die Aa #ex uno et# inter 

hereditatem dicti Gheerlaci ex (dg: uno et inter) alio (dg: .......) 

atque (dg: sextam) #duodecimam# partem ad se spectantem in domo et orto 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Denkini van der Eijken ex uno 

et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo Coedriver ab eodem hereditarie possidendam 

pro oneribus dictis onraet annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria p[accione] unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco radenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 03 do 26-07-1386. 

Ghibo Keijot en zijn natuurlijke zoon Petrus Keijot beloofden aan Johannes 

van der Heijden en Theodericus van der Heijden 17 oude schilden, 4 gulden 

voor 3 oude schilden gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te 
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betalen. 

 

Ghibo (dg: Koijt) #Keijot# et Petrus Keijot eius filius naturalis 

promiserunt Johanni van der Heijden #et Theoderico van der Heijden# XVII 

aude scilde scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 04 do 26-07-1386. 

Lambertus zvw Denkinus van den Acker droeg over aan zijn broer Gerardus van 

den Acker een b-erfpacht52 van 2 mud 2 zester rogge, Bossche maat, die 

Herbertus van den Bredeacker beloofd had met Lichtmis te leveren aan zijn 

broer Johannes van den Bredeacker, gaande uit alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Johannes van den Bredeacker gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Esch en Vught, welke pacht voornoemde Lambertus 

verworven had van Willelmus zvw Gerardus gnd Berkelman. 

 

Lambertus filius quondam Denkini van den Acker hereditariam paccionem 

duorum modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

(dg: Jo Hermannus) Herbertus van den Bredeacker promisit se daturum et 

soluturum Johanni #van den Bredeacker# suo fratri hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus eidem Johanni van den 

Bredeacker de morte quondam suorum parentum successione advolutis 

quocumque locorum infra parochiam de Essche et de Vucht situatis quam 

paccionem dictus Lambertus erga Willelmum filium quondam Gerardi (dg: .) 

dicti Berkelman acquisiverat prout in litteris supportavit Gerardo (dg: 

suo fratri) van den Acker suo fratri cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte deponere et 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 05 do 26-07-1386. 

Ghibo gnd Vette zvw Elijas Veren Berthen soen en Willelmus Scilder 

beloofden aan Reijnerus zv Johannes Nollekens verwer 150 Hollandse dobbel, 

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

25-12-1386) te betalen. 

 

Ghibo dictus Vette filius quondam Elije Veren Berthen soen et Willelmus 

Scilder promiserunt (dg: Arnoldo) #Reijnero# filio Johannis Nollekens 

tinctoris CL Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 06 do 26-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit 2 plack]. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 07 do 26-07-1386. 

Lambertus zvw Denkinus van den Acker verkocht aan zijn broer Gerardus 1/5 

deel in een kamp, in Boxtel, ter plaatse gnd Bordelaar, tussen Joseph 

molenaar enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Lambertus filius quondam Denkini van den Acker (dg: pecia quinque) 

quintam partem ad se spectantem in quodam campo terre sito in parochia de 

Bucstel in loco dicto Bordelaer inter hereditatem Joseph multoris ex uno 

et inter (dg: h) communitatem ex alio ut dicebat (dg: s) vendidit Gerardo 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

                         
52 Zie → Lambertus zvw Denekinus gnd van den Acker ev Katherina dvw Johannes 

van den Bredeacker is kennelijk weer eigenaar van deze pacht, en verkoopt 

die. 
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domini fundi exinde de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 08 do 26-07-1386. 

Gerardus zvw Denkinus van den Acker: 1/5 deel in (1) een huis en tuin van 

wijlen voornoemde Denkinus, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen kvw 

Gerardus van den Perre enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk 

land, gnd dat Roet, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen wijlen Lucas 

van Bubnaghel enerzijds en kvw Johannes Wasmaet anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Gerardus filius quondam Denkini van den Acker quintam partem ad se 

spectantem in domo et orto dicti quondam Denkini sitis in parochia de 

Bucstel in loco dicto Liemde inter hereditatem liberorum quondam Gerardi 

van den Perre (dg: et inter) ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque (dg: sex) quintam partem ad se spectantem in pecia terre (dg: sit) 

dicta dat Roet sita in parochia et (dg: ..) loco predictis inter 

hereditatem (dg: liberorum) quondam Luce de Bubnaghel ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Wasmaet ex alio. 

 

BP 1177 f 314r 09 do 26-07-1386. 

Gerardus zvw Denkinus van den Acker droeg over aan zijn broer Lambertus 1/5 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Aleijdis, in 

alle erfgoederen van wijlen voornoemde Aleijdis, gelegen onder Boxtel, in 

Liemde, belast met de grondcijns. 

 

Gerardus filius quondam Denkini van den Acker quintam partem sibi de 

morte quondam Aleijdis sue matris successione advolutam in omnibus 

hereditatibus (dg: s) dicte quondam Aleijdis quocumque locorum infra 

parochiam de Bucstel in (dg: loco) jurisdictione de Liemde sitis ut 

dicebat supportavit Lamberto suo fratri promittens warandiam et 

obligationem (dg: ex parte sui) deponere (dg: testes d) excepto censu 

domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 10 do 26-07-1386. 

....... Panghelart maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan met goederen van wijlen Willelmus Beijlen soen van Berchen. 

 

....... Panghelart omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quondam Willelmi Beijlen soen de Berchen calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 314r 11 do 26-07-1386. 

De broers Johannes en Conrardus, kvw Johannes gnd Koc van Woesic, 

verkochten aan Bernijerus Andries soen de helft53, die aan hen gekomen was 

na overlijden van hun grootvader Conrardus Writer, in een huis54 en erf van 

voornoemde Conrardus, in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen een 

straatje enerzijds en erfgoed van Willelmus Mijnnemere anderzijds, 

strekkend vanaf de Schrijnmakersstraat achterwaarts tot aan erfgoed van 

wijlen Johannes van Rode gruiter, deze helft belast met een b-erfcijns van 

28½ schelling geld aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

[55Johannes et] Conrardus fratres liberi #quondam# Johannis dicti Koc de 

Woesic medietatem eis de morte quondam Conrardi Writer eorum avi 

successione advolutam in domo et area (dg: s) dicti [quondam Conrar]di 

sita in Busco (dg: in ..) in vico scriniparorum inter quendam viculum 

                         
53 Zie → BP 1182 p 521r 06 za 23-07-1401 (1), overdracht vruchtgebruik in 

deze helft. 
54 Zie ← BP 1177 f 393v 08 do 28-09-1385, verhuur van dit huis aan Bernierus 

Andries soen. 
55 Aanvuling op basis van BP 1182 p 521r 06. 
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ibidem ex uno et inter inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex alio 

tendentem [a dicto v]ico retrorsum ad hereditatem quondam Johannis de 

Rode grumellatoris ut dicebant vendiderunt Bernijero Andries soen 

promittentes super omnia warandiam [et obligationem] deponere excepto 

hereditario censu XXVIII et dimidio solidis monete (dg: ex dicta) mense 

sancti spiritus in Busco in Busco ex dicta medietate de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 12 ±do 26-07-1386. 

Rodolfus Velkennere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Ro]dolfus Velkennere prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 13 ±do 26-07-1386. 

Jacobus zv Johannes Jordens soen ev Elizabeth dvw Denkinus van den Acker 

verkocht? aan Lambertus zvw voornoemde Denkinus een stuk land, in Boxtel, 

in Liemde, tussen kvw Gerardus van den Perre enerzijds en het water gnd die 

Dommel anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

[Jac]obus filius Johannis Jordens soen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Denkini van den Acker peciam (dg: 

terre) prati sitam in parochia [de Bucstel] in (dg: loco) jurisdictione 

de Liemde inter hereditatem liberorum quondam Gerardi van den Perre ex 

uno et inter (dg: inter) aquam dictam die Dommel ex alio ut [dicebat] 

....... ....... [L]amberto filio dicti quondam Denkini promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314r 14 ±do 26-07-1386. 

....... ....... verkocht aan Johannes zvw Denkinus van den Acker een bunder 

beemd, in Boxtel, in Liemde, tussen kvw Johannes van Acht enerzijds en 

wijlen Godefridus Teijen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

....... ....... ....... ....... (dg: ...) bonarium prati situm in 

parochia de Bucstel in jurisdictione de Liemde inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis de Acht ex uno et inter ....... ....... 

quondam Godefridi Teijen ex alio ut dicebat vendidit Johanni filio 

quondam Denkini van den Acker promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini [fundi exinde] solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 314r 15 ±do 26-07-1386. 

....... ....... van Denkinus van den Acker verkocht aan Jacobus zv Johannes 

Jordens soen (1) een stuk beemd, in Boxtel, in Liemde, tussen voornoemde 

Johannes Jordens soen enerzijds en ....... .....ls soen en de zijnen 

anderzijds, (2) 1/5 deel in een stuk beemd, in Boxtel, in Liemde, tussen 

....... ......s enerzijds en Johannes van Leemputten anderzijds, belast met 

de grondcijns. 

 

....... ....... ....... [Den]kini van den Acker peciam prati sitam in 

parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem 

Johannis Jordens soen ex uno et inter ....... ....... .....ls soen et 

suorum consociorum ex alio (dg: ut dicebat vendidit Jacobo f) atque 

quintam partem ad se spectantem in pecia prati sita in dictis parochia et 

loco ....... ....... ....... ......s ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Leemputten ex alio ut dicebat vendidit Jacobo filio di[cti Jo]hannis 

Jordens soen promittens warandiam [et obligationem deponere excepto censu 

domini] fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 01 f.314v. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 31-07-1386. 
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 in crastino Jacobi: donderdag 26-07-1386. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1386. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1386. 

 

BP 1177 f 314v 01 di 31-07-1386. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Arnoldus Nollekens van 

Berze 14 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle promisit Arnoldo Nollekens de Berze 

XIIII Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Lonijs et 

Goessuinus datum (dg: q) tercia post Jacobi. 

 

BP 1177 f 314v 02 do 26-07-1386. 

Willelmus Metten soen van Enghelen en Gerardus Peters soen beloofden aan 

Ywanus Neven 22½ oude schild, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Willelmus Metten soen de Enghelen et Gerardus Peters soen promiserunt 

Ywano Neven XXII (dg: aude sci) et dimidium aude scilde scilicet IIII 

gulden pro III aude scilde computato ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Raet datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1177 f 314v 03 do 26-07-1386. 

(dg: Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Petrus schadeloos te houden). 

 

(dg: Willelmus Willelmus predictus promisit dictum Petrum indempnem 

servare. Testes datum supra). 

 

BP 1177 f 314v 04 do 26-07-1386. 

Ghibo Keijot en zijn natuurlijke zoon Petrus beloofden aan Johannes van 

Zidewinen, tbv hem en Willelmus Coptiten, 36 oude schilden (dg: of de 

waarde), 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Ghibo Keijot et Petrus eius filius naturalis promiserunt Johanni de 

Zidewinen ad opus sui et ad opus Willelmi Coptiten XXXVI aude scilde 

scilicet (dg: seu valorem) #XL Hollant placken pro quolibet aude scilt# 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 05 do 26-07-1386. 

Petrus beloofde zijn voornoemde vader Ghibo schadeloos te houden. 

 

Petrus promisit dictum Ghibonem suum patrem indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 06 do 26-07-1386. 

Elijas van Zelem beloofde aan Johannes van Zidewinen, tbv hem en Willelmus 

Coptiten, 44 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

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

 

Elijas de Zelem promisit Johanni de Zidewinen ad opus sui et ad opus 

Willelmi Coptiten XLIIII aude scilde scilicet XL Hollant placken pro 

quolibet aude scilt computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 07 do 26-07-1386. 

Danijel zv Danijel van der Eijken verkocht aan Adam van Mierd een 

n-erfcijns van 2 oude schilden, geld van de keizer of de waarde, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een 
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hoeve van wijlen Sophija Steijmpels, nu aan voornoemde verkoper behorend, 

in Heeswijk, reeds belast met de grondcijns, 5 cijnshoenderen en een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, aan de rector van het altaar van 

Sint-Nijcholaus in de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch. 

 

(dg: La) Danijel filius (dg: quondam D) Danijelis van der Eijken 

hereditarie vendidit (dg: ad op) Ade de Mierd (dg: ad) hereditarium 

censum II aude scilde monete imperatoris seu valorem solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quodam manso (dg: 

sito in) quondam Sophije Steijmpels #nunc ad dictum venditorem spectante# 

sito in parochia de Hezewijc et ex attinentiis dicti mansi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et quinque 

pullis censualibus necnon hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

mensure de Busco rectori qui fuerit pro tempore altaris beati Nijcholai 

siti in ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 08 do 26-07-1386. 

Egidius gnd Lenghe Gielijs beloofde aan Johannes van den Hoevel Wouters 

soen 222 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Egidius dictus Lenghe Gielijs promisit Johanni van den Hoevel Wouters 

soen ducentos et XXII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet !aude scilt computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 09 do 26-07-1386. 

Theodericus van den Heijden zvw Zegherus gnd Oeden soen verkocht aan 

Elizabeth wv Egidius Boijen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker gnd die 

Wijdeakker, 1 mud rogge groot, in Dinther, tussen Henricus Pels enerzijds 

en het kerkhof aldaar anderzijds, reeds belast met 20 penning gemeen 

paijment. 

 

Theodericus van den (dg: v) Heijden filius quondam Zegheri (dg: v) dicti 

Oeden soen hereditarie vendidit Elizabeth relicte quondam Egidii Boijen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificiationis et in Busco tradendam ex quodam agro dicto 

die Wijdeacker unum modium siliginis in semine capiente sito in parochia 

de Dijnther inter hereditatem Henrici Pels ex uno et inter cijmiterium 

ibidem ex alio ut dicebat promitens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XX denariis communis pagamenti 

exinde prius solvendis et sufficentem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 10 do 26-07-1386. 

Henricus Kersmaker beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 8½ Hollandse 

dobbel mottoen, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Henricus Kersmaker promisit Ghiboni Kesselman juniori octo et dimidium 

Hollant dobbel mottoen scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel 

mottoen computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 11 do 26-07-1386. 

Goeswinus van Tula en Henricus Loze beloofden aan Henricus van Risingen 

smid 105 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 
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Goeswinus de Tula et Henricus Loze promiserunt Henrico de Risingen fabro 

centum et quinque Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato ad nativitatis (dg: .) Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 12 vr 27-07-1386. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Nijcholaus uter Hasselt 10½ Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes de Os tinctor promisit Nijcholao uter Hasselt X et dimidium 

Hollant dobbel XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Lonijs et Scilder datum sexta 

post Jacobi. 

 

BP 1177 f 314v 13 vr 27-07-1386. 

Johannes van Colen die Plattijnmaker verkocht aan Goeswinus Herinc zvw 

Johannes Cale een n-erfcijns56 van 6 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis57,58 en erf van 

verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen mr 

Boudewinus van Lederdamme enerzijds en erfgoed van wijlen Marcelius van Os 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond 

voornoemd geld. 

 

Johannes de Colen die Plattijnmaker hereditarie #vendidit# (dg: Franco) 

#Goeswino# Herinc filio quondam (dg: ..) Johannis Cale hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem quondam magistri Boudewini de Lederdamme 

ex uno et inter hereditatem quondam Marcelii de Os ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu trium librarum dicte monete exinde prius 

solvendis et (dg: ?sufficientem facere) et promisit super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes (dg: Lonij) Lonijs et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1177 f 314v 14 vr 27-07-1386. 

Henricus van Nijderkercken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Nijderkercken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 15 vr 27-07-1386. 

Barnierus gnd Barnier zv Andreas van den Yvelaer verkocht aan Arnoldus 

Hoernken een b-erfcijns van 16 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een hoeve van Johannes van Bruheze, gnd ten Wijer, in Deurne, welke 

cijns aan hem was verkocht door voornoemde Johannes van Bruheze. Met 

achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Barnierus dictus Barnier filius (dg: quondam) Andree van den Yvelaer 

hereditarium censum (dg: ..) sedecim librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini [ex manso ?spectante] ad Johannem de 

Bruheze dicto communiter ten Wijer sito in parochia de Doerne atque ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et (dg: s) universis venditum sibi] a 

dicto] Johanne de Bruheze prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo 

Hoernken supportavit cum litteris et jure #et cum arestadiis duorum 

annorum proxime preteritorum# promittens ratam servare et obligationem ex 

                         
56 Zie → BP 1178 f 360v 03 di 01-03-1390 (1), verkoop van de erfcijns. 
57 Zie ← BP 1177 f 313v 05 do 19-07-1386, verkoop van dit huis. 
58 Zie → BP 1178 f 019v 09 vr 14-02-1388, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
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parte sui deponere. ?Testes ....... ....... Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 16 vr 27-07-1386. 

Willelmus Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Donc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 17 za 28-07-1386. 

Arnoldus van Gheel zvw Egidius van Ghele gaf uit aan Egidius van Ghele zvw 

Johannes van Hees een huis, tuin, kamp gnd Rijskampke, tuin gnd Raaphof, 

steeg land, erfgoed gnd Kalverkamp, beemd gnd de Oude Beemd en aangelegen 

stuk land, gelegen voor voornoemde beemd, samen 10½ bunder 48 roeden groot, 

in Dinther, ter plaatse gnd Arrenberg, tussen Egidius van Berlaer enerzijds 

en erfgoed gnd die Zieldonk anderzijds, met alle wegen en dijken die erbij 

horen, en met wegen die erover gaan; de uitgifte geschiedde voor 13 

schelling 7 penning 1 obool nieuwe hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns59 van 11½ oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Lichtmis te betalen. 

 

Arnoldus de Gheel filius quondam Egidii de Ghele domum et ortum et campum 

dictum Rijskempken et ortum dictum Raephof et stegam terre (dg: ....... 

sitos in parochia de ....... de Dijnt... ...) et hereditatem dictam 

Calvercamp (dg: s) et pratum dictum den Auden Beemt et peciam terre 

[60ante jamdictum pratum] sitam eis adiacentem #decem et dimidium bonaria 

et XLVIII virgatas continentem# sitos in parochia de parochia de Dijnther 

ad locum dictum (dg: ..) Arrenberch inter hereditatem Egidii de Berlaer 

ex uno et [inter hereditatem dictam die Zieldonc] ex alio prout ibidem 

sita sunt (dg: et limitata) et ad dictum Arnoldum spectare dinoscuntur 

cum omnibus viis et aggeribus ad hoc de j[ure spectantibus et cum] (dg: 

via) viis per dictas hereditates de jure transeuntibus ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Egidio de Ghele filio quondam Johannis de Hees [ab 

eodem hereditarie possidendas] pro XIII solidis septem #denariis# et uno 

obulo novi census domino duci exinde solvendis dandis et pro hereditario 

censu XI et dimidii aude s[cilde seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendo] hereditarie purificationis ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Scilder et 

Goessuinus datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 314v 18 za 28-07-1386. 

Voornoemde Egidius beloofde aan voornoemde Arnoldus 195½ oude schild of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Dictus Egidius promisit dicto Arnoldo centum nonaginta quinque et 

dimidium aude scilt seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 19 za 28-07-1386. 

Voornoemde Arnoldus van Gheel zvw Egidius van Ghele gaf uit aan Petrus van 

den Vosberch? de helft van een beemd, gnd die Zieldonk, 4 bunder minus 48 

roeden groot, in Dinther, ter plaatse gnd Arrenborch, tussen ....... Beemd 

enerzijds en kinderen gnd Rummels Kijnderen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor ..½ schelling nieuwe hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met ?Lichtmis te betalen. 

 

Dictus Arnoldus medietatem #cuiusdam prati dicti die Zieldonc 

continentis# quatuor bonariorum prati minus XLVIII virgatarum! #(dg: 

dictorum die Zieldonc)# sitorum in parochia de Dijnther (dg: inter) ad 

locum dictum Arrenborch inter ....... ....... ....... Beemt (dg: Beemt 

                         
59 Zie → BP 1178 f 049v 05 za 01-08-1388, verkoop van de cijns. 
60 Aanvulling op basis van BP 1178 f 049v 05. 
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#Donc#) ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Rummels Kijnderen 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: H) Petro van den 

Vosberch ab [eodem hereditarie possidenda pro] ....... et dimidio (dg: 

cen) solidis novi census #domino duci# dandis etc atque pro (dg: duo) 

hereditario censu duorum aude scilde seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie pu[rificationis?] ....... ....... ....... ....... et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 314v 20 za 28-07-1386. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Arnoldus 42 oude schilden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

[Dictus] Petrus promisit dicto Arnoldo XLII aude scilde seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 02 f.315. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1386. 

 Secunda post Jacobi: maandag 30-07-1386. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 31-07-1386. 

 crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1386. 

 

BP 1177 f 315r 01 za 28-07-1386. 

Voornoemde Arnoldus van Gheel zvw Egidius van Ghele gaf uit aan Henricus 

van der Voert van Hezewijc en zijn broer Ghibo de andere helft van 

voornoemde beemd gnd die Zieldonk; de uitgifte geschiedde voor 2½ schelling 

nieuwe hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de 

waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

Dictus Arnoldus reliquam medietatem (dg: dicti ..) dicti prati die (dg: 

Zielbeemt) #Zieldonc# vocati ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Henrico van der Voert de Hezewijc et Gh[ibon]i eius fratri ab eisdem 

hereditarie possidendam pro IIJ solidis (dg: nov) novi census domino duci 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu duorum aude 

scilde seu va[lorem] dando sibi ab aliis hereditarie purificationis ex 

dicta medietate promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

(dg: alter) alii repromiserunt. Testes Scilder et Goessuinus datum 

sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 315r 02 za 28-07-1386. 

Voornoemde broers Henricus en Ghibo beloofden aan Arnoldus van Ghele 24 

oude schilden of de waarde binnen 3 jaar na Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1387) te betalen. 

 

Dicti Henricus et Ghibo fratres promiserunt Arnoldo de Ghele XXIIII aude 

scilde seu valorem infra tres annos post festum purificationis proxime 

futurum sine medio sequentium persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 03 za 28-07-1386. 

Zegherus van Puppel en Johannes van Hijnen beloofden aan Theodericus zv 

Arnoldus Didden soen 78 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

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

 

Zegherus de Puppel (dg: promisit) et Johannes de Hijnen promiserunt (dg: 

W) Theoderico filio Arnoldi Didden soen septuaginta octo Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Lonijs et Raet 

datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 04 za 28-07-1386. 

Johannes Priker alias gnd van Pettelaer schonk aan zijn zoon Johannes en 
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diens vrouw Katherina dvw Hermannus Verwer een huis61,62 en erf van wijlen 

Petrus van Pettelaer, in Den Bosch, ter plaatse gnd Beurde, tussen erfgoed 

van Johannes Baten soen enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes Priker 

anderzijds. 

 

Johannes Priker alias dictus de Pettelaer domum et aream quondam Petri de 

Pettelaer sitam in Busco ad locum dictum Boerde inter hereditatem 

Johannis Baten soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Priker ex 

alio supportavit Johanni suo filio cum Katherina sua uxore filia quondam 

(dg: quond) Hermanni tinctoris nomine (dg: do) dotis (dg: cu) ad jus 

oppidi de Busco cum omnibus litteris et ure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 05 za 28-07-1386. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Priker beloofde aan zijn voornoemde ouders 

Johannes Priker en diens vrouw Margareta, een lijfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

langstlevende krijgt de helft van de pacht. 

 

Dictus Johannes filius Johannis Priker promisit super habita et habenda 

se daturum et soluturum dicto Johanni Priker et Margarete sue uxori 

parentibus primodicti Johannis vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum Johannis 

Priker et Margarete purificationis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque sitis et consistentibus et alter dutius vivens 

medietatem dicte pensionis possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 06 ma 30-07-1386. 

Henricus zvw Johannes van Uden en Johannes van Neijnsel beloofden aan 

Johannes van den Wege wollenklerenwever 50 Hollandse dobbel, 45 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-

1386) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden et Johannes de Neijnsel 

promiserunt Johanni van den Wege textori laneorum L Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Goessuinus datum secunda post 

Jacobi. 

 

BP 1177 f 315r 07 ma 30-07-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 08 ma 30-07-1386. 

Johannes Crillart rademaker verkocht aan Willelmus Scilder een n-erfcijns63 

van 4 oude schilden, van de keizer of van de koning van Frankrijk of de 

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

gaande uit een huis64, erf en tuin van verkoper, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Hughe snijder enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Puppel anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een erfcijns van 7 pond gemeen paijment. 

 

Johannes Crillart rotifex hereditarie vendidit Willelmo Scilder 

hereditarium censum (dg: trium) quatuor aude scilde monete imperatoris 

                         
61 Zie ← BP 1175 f 023v 13 do 18-02-1367, verkoop van een deel in dit huis. 
62 Zie ← BP 1175 f 036v 07 do 04-03-1367, verkoop van een deel in dit huis. 
63 Zie → BP 1179 p 742v 03 za 11-07-1394, verkoop van de erfcijns. 
64 Zie → BP 1180 p 100v 04 za 10-01-1394, gerechtelijke verkoop van dit 

huis. 
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vel regis Francie seu valorem solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area et orto dicti venditoris sita in Busco 

ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Gerardi Hughe sartoris ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Puppel ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam #questionem proximitatis# et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

septem librarum communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Lonijs et Raet datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1177 f 315r 09 ma 30-07-1386. 

Jkvr Heijlwigis wv Gheerlacus van Blaerten droeg over aan haar dochter 

Luijtgardis haar vruchtgebruik in een tiende, gnd dat Klein Tiendeke, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, welke tiende was van wijlen Henricus Bloijs, en 

welke tiende wijlen voornoemde Gheerlacus vernaderd had van voornoemde 

Henricus Bloijs. 

 

Domicella Heijlwigis relicta quondam Gheerlaci de Blaerten cum tutore 

#suum usufructum sibi competentem in# quadam decima (dg: -m) dicta (dg: -

m) dat Cleijn Tiendeken sita in parochia de (dg: .) Blaerthem sancti 

Lamberti et que (dg: decimam) decima fuerat quondam Henrici B[l]oijs et 

quam decimam dictus quondam Gheerlacus erga dictum Henricum Bloijs per 

modum redempcionis e jure proximitatis acquisiverat cum #cum suis 

attinentiis universis# ut dicebat supportavit Luijtgardi sue filie 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Neijnsel et Goessuinus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 315r 10 ma 30-07-1386. 

Vervolgens schonken voornoemde Luijtgardis en haar kinderen Gheerlacus en 

Egidius voornoemde tiende aan Henricus van Dasedonc en diens vrouw Johanna 

dv voornoemde Luijtgardis. 

 

Quo facto dicta Luijtgardis cum tutore Gheerlacus et Egidius eius liberi 

dictam decimam cum suis attinentiis universis supportaverunt Henrico de 

Dasedonc cum Johanna sua uxore filia dicte Luijtgardis nomine dotis ad 

jus oppidi de Busco promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 11 ma 30-07-1386. 

Voornoemde jkvr Heijlwigis wv Gheerlacus van Blaerten en haar kinderen 

Gheerlacus et Egidius: een b-erfcijns van 26 2/3 gulden pieter of de 

waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Pasen, 

gaande uit al hun goederen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Luijtgardis cum tutore Gheerlacus et Egidius eius liberi 

hereditarium censum XXVI gulden peter et duas tercias partes unius gulden 

peter seu valorem solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim pasce 

ex omnibus (dg: .) singulis (dg: bo) suis. 

 

BP 1177 f 315r 12 ma 30-07-1386. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Theodericus Pas 96 Hollandse dobbel, 45 

Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens promisit Theoderico Pas nonaginta sex Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet Hollant dobbel computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Trude et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 13 di 31-07-1386. 

Arnoldus van Loet beloofde aan Rutgherus van Os 42 Hollandse dobbel, 45 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-
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12-1386) te betalen. 

 

Arnoldus de Loet promisit Rutghero de Os XLII Hollant dobbel scilicet XLV 

Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Trude et Neijnsel t datum tercia post Jacobi. 

 

BP 1177 f 315r 14 do 02-08-1386. 

Henricus Dicbier heer van Mierle, Emondus Rover en Henricus Dicbier zvw 

Godefridus beloofden aan Philippus Jozollo etc 200 oude Franse schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386; 29+30+31+11=101 dgn) te betalen, 

op straffe van 10. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Emondus Rover Henricus Dicbier filius 

quondam Godefridi promiserunt Philippo Jozollo etc ducentos aude scilde 

Francie ad Martini [proxime f]uturum persolvendos sub pena X. Testes 

Scilder et Gossuinus datum (dg: quinta) in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 315r 15 do 02-08-1386. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Primus servabit] alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 16 do 02-08-1386. 

Voornoemde Henricus Dicbier heer van Mierle en Henricus Dicbier zvw 

Godefridus beloofden aan Philippus Jozollo etc 120 oude Franse schilden 

binnen de komende maand te betalen, op straffe van 5. 

 

[Dictus Henricus] Dicbier dominus de Mierle et Henricus Dicbier filius 

quondam Godefridi promiserunt Philippo Jozollo etc centum et XX aude 

scilde Francie [infra] unum mensem proxime futurum persolvendos sub pena 

V. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 17 do 02-08-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Primus servabit] alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 18 do 02-08-1386. 

Jacobus Stevens soen beloofde aan Johannes Muwe steenbakker 28 gulden met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Jacobus Stevens soen promisit Johanni Muwe lathomo XXVIII {met een puntje 

ervoor en erachter} gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315r 19 ±do 02-08-1386. 

....... ......cke de oudere beloofde aan hr Johannes van Uden priester 23 

Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, 

een helft te betalen met Sint-Andreas (vr 30-11-1386) en de andere helft 

met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387). 

 

....... ......cke senior promisit domino Johanni de Uden presbitro XXIII 

Brabant dobbel seu pro quolibet Brabant dobbel LIIII Hollant placken 

....... ....... (dg: ad .) mediatim Andree et mediatim purificationis 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1177 f 315r 20 ±do 02-08-1386. 

....... ......man beloofde aan hr Johannes van Uden priester 23½ Brabantse 

dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, een helft 

te betalen met ....... en de andere helft met Lichtmis aanstaande (za 02-
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02-1387). 

 

....... ......man promisit domino Johanni de Uden presbitro XXIII et 

dimidium Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet 

dobbel seu valorem (dg: ad) mediatim ....... et mediatim purificationis 

proxime futurum persolvendos. 

 

1177 mf9 A 03 f.315v. 

 in crastino assumptionis: donderdag 16-08-1386. 

 

BP 1177 f 315v 01 do 16-08-1386. 

Broeder Zebertus van Haren koster van de Minderbroeders in Den Bosch, 

broeder Arnoldus Hol gardiaan, Godefridus Scout, broeder Volpardus van 

Hassia, broeder Willelmus Leeuwe, kloosterlingen, voor zich en voor alle 

broeders van het kooster, enerzijds en Hubertus Steenwech anderzijds 

maakten de volgende afspraken. 

Hubertus mag de stenen muur, in Den Bosch, achter erfgoed van Hubertus, 

direct naast de tuin van de Minderbroeders, hoger bouwen, zo hoog hij wil. 

Hubertus mag in en op die muur zijn gebouwen zetten. 

Hubertus mag in die muur één venster plaatsen richting het woonhuis van de 

abt van Truiden en één venster richting de kerk van de Minderbroeders, maar 

wel hoger dan 8 voet, te meten vanaf de grond. Het venster richting de kerk 

zal 2 voet hoog en breed zijn. De vensters moeten van een ijzeren 

traliewerk zijn voorzien, en mogen niet open kunnen. 

Mocht er toch een opening in die ramen komen, dan zal die, binnen 15 dagen 

nadat de Minderbroeders erom verzoeken, met glas worden gedicht; mocht 

Hubertus die opening niet binnen 15 dagen dicht maken, dan mogen de 

Minderbroeders het venster dichtmetselen, en dan blijft het daarna ook zo 

gesloten. 

Hubertus zal zijn gebouwen, die hij aan voornoemde muur bouwt, laten 

afwateren richting de kerk. 

Hubertus mag op de zolders die hij gaat bouwen boven een hoogte van 9 voet 

zoveel vensters plaatsen als hij wil, mits voorzien van een ijzeren 

traliewerk, waar een mens zijn hoofd niet doorheen kan steken. 

Het klooster zal niet het licht wegnemen van voornoemde vensters. 

Hubertus zal in zijn gebouwen, op de grond, voor voornoemde vensters, noch 

op de zolders, iets bouwen dat iemand in staat stelt door die vensters in 

de tuin van het klooster te kijken. 

Het water dat door de goot stroomt, tussen het huis van Hubertus en het 

huis van Johannes Joede mag in de tuin van de Minderbroeders wegstromen. 

 

Frater Zebertus de Haren custos fratrum minorum in Busco (dg: et frater 

Wa pro se) et frater Arnoldus Hol gardianus fratrum (dg: The) Godefridus 

Scout frater (dg: Wo) Volpardus de Hassia frater Willelmus Leeuwe 

moniales dicti conventus pro se et pro toto conventu predicto et pro 

quibuscumque fratribus dicti conventus presentibus et futuris ex una 

parte et Hubertus Steenwech ex (dg: ..) altera condiciones infrascriptas 

mutuo fecerunt videlicet quod dictus Hubertus murum lapideum (dg: 

consist) situatum in Busco retro hereditatem dicti Huberti #et ad latus 

eiusdem hereditatis# contigue iuxta ortum dicti conventus fratrum minorum 

sursum edificabit (dg: infra annum) ad profectum dictum Huberti et ad 

tantam altitudinem ad quantum sibi videbatur expedire item quod dictus 

Hubertus libere poterit in et supra dictum murum edificare et sua 

edificia firmare ad eius profectum #quandoque sibi sibi placuerit# item 

quod dictus Hubertus in dicto muro lapideo poterit edificare unam 

fenestram versus habitationem abbatis sancti Trudonis et unam fenestram 

versus ecclesiam dicti conventus (dg: q) scilicet ultra altitudinem octo 

pedatarum mensurando a terra (dg: dicti orti dicti conventus) #seu 

pavimento huiusmodi edificiorum# sursum #scilicet fenestra versus 

ecclesiam construenda habebit altitudinem et latitudinem duarum 

pedatarum# et huiusmodi due fenestre erunt cancellate de cancellis 
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ferreis et de fenestris (dg: f) vitreis #non aperiendis# confectis et si 

contingat (dg: de huiusmodi fenestras vitreas) #in aliqua dictarum 

fenestrarum vitrearum# imposterum aliquod foramen fieri et esse extunc 

dictus Hubertus huiusmodi foramen (dg: sic) obturabit et obturare 

procurabit de vitro infra quindenam post requisitionem dicti conventus 

quod si (dg: non f....) dictus Hubertus non fecerit #in# (dg: ..) 

huiusmodi quindena extunc dictus (dg: con) conventus libere poterit 

huiusmodi fenestram in qua fuerit dictum foramen obturare de lapidibus et 

(dg: se) cemento et huiusmodi fenestra extunc permanebit perpetue 

obturata item quod edificia dicti Huberti ibidem ab eodem supra dictum 

murum edificanda libere valebit stillare supra dictum murum dicti 

conventus #in latere versus dictam ecclesiam# item quod dictus Hubertus 

ultra (dg: suum) solaria in dictis suis edificiis conficiendis et 

construendis ultra altitudinem #novem (dg: octo) padatarum# tamen 

huiusmodi edificii #sursum# libere poterit in dicto (dg: f) muro facere 

componere et edificare tot fenestras quot voluerit scilicet huiusmodi 

omnes fenestre erunt cancellate de cancellis ferreis tam structis quod 

per huiusmodi cancellos homo non poterit suum caput transponere seu (dg: 

trans) transfigere item quod dictus (dg: conve) conventus nunquam 

impediet (dg: ..) lumen dictarum fenestrarum item quod dictus Hubertus in 

dictis suis edificiis numquam situabit neque ponet aliquod #aut# aliqua 

edificia ante dictas fenestras supra terram [et] pavimentum huiusmodi 

edificiorum #nec supra solarium eorundem# ad finem quod aliquis persona 

(dg: resp) inspiciat per dictas (dg: d..) fenestras in dicto orto item 

quod aque (dg: trans) descendentes et decurrentes per guttarium (dg: d.) 

consistens (dg: inter .) ibidem inter domum dicti Huberti et inter domum 

Johannis (dg: Jode) Joede libere poterit cadere et stillare et (dg: tr) 

in dicto orto dicti conventus item quod dictus Hubertus omnes cancellos 

ferreos predictos dictarum fenestrarum perpetue in bona disposicone iuxta 

dictum modum #observabit# et istas condiciones omnes promiserunt dicti 

custos gardianus etc ex parte conventus sub obligatione dicti conventus 

ex una parte et dictus Hubertus per omnia ex altera mutuo ratas servare. 

Testes Raet et Goessuinus datum in crastino assumptionis. 

{in margine:} tam structis quam nullus homo queat caput suum (dg: s) 

transponere sive transfigere. 

 

BP 1177 f 315v 02 do 16-08-1386. 

Voornoemde broeder, koster en broeders enerzijds en Johannes Joede 

anderzijds maakten dezelfde afspraken, buiten de vensters richting de kerk 

en buiten het afwateren richting de kerk. 

 

Dicti frater custos et fratres ex una et Johannes Joede ex altera eodem 

modo recognoverunt et promiserunt per omnia extra fenestras versus 

ecclesiam et stillare versus ecclesiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315v 03 do 16-08-1386. 

Hubertus Steenwech beloofde aan Ywanus Stierken 16 gulden met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Hubertus Steenwech promisit Ywano Stierken XVI forenos ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315v 04 do 16-08-1386. 

Johannes Yoede beloofde aan Ywanus Stierken 20 gulden na maning te betalen. 

 

Johannes Yoede promisit Ywano Stierken XX florenos ad monitionem 

persolvedos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315v 05 do 16-08-1386. 

Johannes van Bruheze en Johannes van Audehoesden beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 64 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386; 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

120 

15+30+31+30+25=131 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes de Bruheze Johannes de Audehoesden promiserunt Philippo Jozollo 

etc LXIIII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum 

perslvendos sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 315v 06 do 16-08-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 04 f.316. 

 in crastino Sixti: dinsdag 07-08-1386. 

 

BP 1177 f 316r 01 di 07-08-1386. 

Vrouwe Margareta van der Lippe vrouwe van Lecka en Breda maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen 

Johannes heer van Zevenborne Craendonc en Hoeps, gelegen onder de 

villicacio van Den Bosch. 

 

Domina Margareta van der Lippe (dg: relicta quondam) domina de Lecka et 

de Breda omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis quibuscumque 

quondam Johannis domini de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps quocumque 

locorum infra (dg: par) villicacionem de Busco sitis ut dicebat 

calumpniavit. Testes Scilder et Goessuinus datum in crastino Sixti. 

 

BP 1177 f 316r 02 di 07-08-1386. 

Johannes zvw Arnoldus Gielijs soen verkocht aan Henricus gnd van Avenjoen 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren met Sint-Petrus-

Banden, gaande uit een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, tussen Johannes 

Priem enerzijds en Walterus Bac anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Gielijs soen hereditarie vendidit Henrico 

dicto (dg: v) de Avenjoen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Petri ad vincula (dg: .) ex pecia 

terre sita in parochia de Haren prope Oesterwijc inter hereditatem 

Johannis Priem ex uno et inter hereditatem Walteri Bac ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1177 f 316r 03 di 07-08-1386. 

Beatrix wv Bernardus van den Weide nu ev Jacobus gnd Ysereel machtigde haar 

voornoemde man Johannes al haar tegoeden te manen. De brief overhandigen 

aan hem of aan Willelmus van den Poerten. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Beatrix relicta quondam Bernardi van den Weide nunc uxor legitima ut 

dicebat Jacobi dicti Ysereel dedit potestatem eidem Johanni suo marito 

potestatem monendi omnia sua credita que sibi debentur a personis 

quibuscumque (dg: et cum). Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel 

Willelmo van den Poerten. 

 

BP 1177 f 316r 04 di 07-08-1386. 

Johannes van Aerle beloofde aan Willelmus zv Willelmus van Laervenne 28 

gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes de Aerle promisit Willelmo filio Willelmi de Laervenne XXVIII 

florenos ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 316r 05 di 07-08-1386. 

Cristina dvw Johannes Loze verklaarde dat Wellinus van Beke alle 

achterstallige termijnen heeft betaald65,66,67,68,69,70 van alle cijnzen en 

lijfrenten, die voornoemde Wellinus jaarlijks aan voornoemde Cristina moet 

betalen. 

 

Cristina (dg: relicta) filia quondam Johannis Loze palam recognovit sibi 

fore satisfactum per Wellinum de Beke ab omnibus arrestadiis sibi 

deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem de 

omnibus censibus et vitalibus pensionibus quos et quas dictus Wellinus 

dicte Cristine solvere tenetur annuatim ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316r 06 di 07-08-1386. 

Johannes zvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Nijcholaus zvw 

Arnoldus van der Oever een huis en tuin in Oss, tussen Theodericus gnd 

Scriver van Hees enerzijds en Oda van Hees anderzijds, aan Petrus van Goch 

tbv voornoemde wijlen Rodolphus Rover overgedragen71 door Henricus gnd Zasse 

zvw Johannes gnd Zasse. Lasten van de kant van voornoemde wijlen Rodolphus 

Rover en Henricus zvw voornoemde Rodolphus Rover worden afgehandeld. 

 

Johannes filius #quondam# Rodolphi Rover de Vladeracken domum et ortum 

sitos in parochia de Os inter hereditatem Theoderici dicti Scriver de 

Hees ex uno et inter hereditatem Ode de Hees ex alio supportatos Petro de 

Goch ad opus dicti quondam Rodolphi Rover (dg: prout) ab Henrico dicto 

Zasse filio quondam Johannis dicti Zasse prout in litteris vendidit 

Nijcholao filio quondam Arnoldi van der Oever supportavit cum litteris et 

aiis et jure promittens ratam servare et obligationem #et impeticionem# 

ex parte sui et (dg: heredum) dicti quondam Rodolphi Rover et Henrici 

filii eiusdem quondam Rodolphi Rover deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316r 07 di 07-08-1386. 

Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts soen (dg: so) prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316r 08 di 07-08-1386. 

Ancelmus van den Hecke verkocht aan de secretaris, tbv Wijnricus van den 

Hecke bv voornoemde Ancelmus, (1) een huis en tuin in Nuland, tussen 

Johannes Roelofs soen enerzijds en wijlen hr Henricus van Nuwelant ridder 

anderzijds, (2) 1 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd die Gemein 

Hoeven, tussen Johannes van Neijnsel enerzijds en Ghibo gnd Monic 

anderzijds, (3) 1 morgen land, in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen 

Pontenner Kepkens soen enerzijds en Henricus Ghiben soen anderzijds, (4) 6 

lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd op Geffenre Veld, in 2 stukjes 

                         
65 Zie ← BP 1176 f 016r 01 ±do 08-01-1377, Wellinus van Beke betaalde 25 

pond aan achterstallige termijnen van een erfcijns van 10 pond en een 

lijfrente van 20? pond. 
66 Zie ← BP 1176 f 250r 01 do 20-03-1382, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
67 Zie ← BP 1177 f 064r 01 do 30-07-1383, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
68 Zie → BP 1178 f 085v 11 di 02-02-1389, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
69 Zie → BP 1178 f 266v 09 do 30-06-1390, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
70 Zie → BP 1179 p 139r 05 ±za 09-03-1392, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
71 Zie ← BP 1176 f 368r 05 do 02-06-1384, overdracht van het huis. 
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aldaar, (5) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die Arnoldus 

Goedens soen moet leveren, gaande uit een erfgoed van voornoemde Arnoldus, 

in Geffen, naast Gerardus van Bruggen. De brief overhandigen aan voornoemde 

verkoper. 

 

Solvit. 

Ancelmus van den Hecke domum et ortum sitos in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Johannis Roelofs soen ex uno et inter hereditatem #domini# 

quondam Henrici de Nuwelant militis ex alio atque (dg: duo) unum iuger 

terre situm in (dg: parochia) dicta parochia in loco dicto die Ghemeijn 

Hoeven inter hereditatem Johannis de Neijnsel ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis dicti Monic ex alio item unum iuger terre situm in parochia de 

Gheffen supra communitatem ibidem inter hereditatem Pontenner Kepkens 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici Ghiben soen ex alio item sex 

lopinatas terre siliginee #ad se spectantes# sitas in parochia de Geffen 

in loco dicto op Gheffenre Velt in duabus particulis ibidem item 

hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Arnoldus (dg: Gude) Goedens soen dicto Ancelmo solvere! annuatim ex 

hereditate (dg: dicti A) eiusdem Arnoldi sita in Gheffen iuxta 

hereditatem Gerardi de Bruggen (dg: su) vendidit (dg: .) mihi ad opus 

Wijnrici van den Hecke fratris dicti Ancelmi promittens warandiam. Testes 

Scilder et Emont datum supra. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1177 f 316r 09 di 07-08-1386. 

Johannes van Os steenbakker droeg over aan zijn kinderen Matheus Gheghel en 

Johannes zijn vruchtgebruik in een hofstad in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, buiten de poort, direct naast de oude stadsmuur, welke 

hofstad Henricus Gheghel verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Johannes de Os pannicida suum usufructum sibi competentem in quodam 

domistadio sito in Busco in vico Orthensi extra portam ibidem contigue 

antiquum murum oppidi de Busco quod domistadium Henricus Gheghel quondam 

erga oppidum de Busco acquisiverat prout in litteris de vero sigillo etc 

supportavit Matheo Gheghel et Johanni suis liberis promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316r 10 di 07-08-1386. 

Matheus Geghel zv Johannes van Os steenbakker beloofde aan zijn broer 

Johannes, in de deling van de goederen, waarin Heijlwigis, mv voornoemde 

Matheus, eertijds ev voornoemde Johannes van Os, gestorven was, resp. 

waarin voornoemde Johannes van Os zal sterven, in te brengen een erfcijns 

van 10 pond geld en een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, óf dat 

voornoemde Johannes zv voornoemde Johannes vooruit uit die goederen een 

erfcijns van 10 pond geld zal krijgen en een erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Son. 

 

[Ma]theus Geghel filius Johannis de Os pannicide promisit super omnia 

Johanni suo fratri quod si dictus Matheus seu sui heredes imposterum ad 

divisionem faciendam [de bo]nis in quibus Heijlwigis (dg: ..) mater dicti 

Mathei uxor olim dicti Johannis de Os decessit et in quibus dictus 

Johannes de Os decedet quocumque locorum consistentibus sive sitis 

[venire] voluerit et ?et dicta bona condividere extunc dictus Matheus seu 

sui heredes ad huiusmodi divisionem venientes importabunt ad huiusmodi 

divisionem hereditarium censum X librarum [monete et] hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Zonne antequam poterit ad 

huiusmodi divisionem venire et dicta bona condividere seu quod dictus 

Johannes filius dicti Johannis ..... de dictis #bonis# prelevabit 

hereditarium censum X librarum monete et hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Zonne seu alia bona eiusdem valoris antequam 

dictus [Matheus] poterit dicta bona condividere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 316r 11 di 07-08-1386. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn broer Matheus, in de deling van 

voornoemde goederen in te brengen 10½ hont land in de dingbank van Empel, 

eertijds van voornoemde Johannes van Os, welke voornoemde Johannes van Os 

geschonken had aan zijn voornoemde zoon Johannes en diens vrouw Heijlwigis 

dvw Gerardus van Berze, en een erfcijns van 50 schelling geld, óf dat 

voornoemde Matheus vooruit, uit die goederen, de waarde van voornoemde 10½ 

hont en van voornoemde cijns van 50 schelling zal krijgen. 

 

[Dictus Johannes] promisit super (dg: h) omnia Matheo suo fratri quod si 

ipse ad divisionem faciendam de bonis (dg: qu) predictis venire voluerit 

et dicta bona condividere quod [ipse ad] huiusmodi divisionem 

reimportabit (dg: X) decem et dimidium hont terre sita in jurisdictione 

de Empel que fuerant dicti Johannis de Os et que dictus Johannes de Os 

....... primodicto Johanni suo filio cum Heijlwige sua uxore filia 

quondam Gerardi de Berze nomine dotis ut dicebat atque hereditarium 

censum (dg: .) L solidorum monete antequam [poterit] dicta bona 

condividere seu quod dictus Matheus de dictis bonis valorem dictorum XJ 

hont et dicti census L solidorum prelevabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316r 12 di 07-08-1386. 

....... van den Hecke verkocht aan Theodericus gnd Hardesteen ½ roede land, 

in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Gerardus Richmoeden soen 

enerzijds en ....... ....... dochter anderzijds. 

 

....... van den Hecke dimidiam virgatam terre sitam in parochia de Geffen 

in loco dicto die Vrede inter hereditatem Gerardi Richmoeden soen ex uno 

et inter hereditatem ....... ....... ....... dochter ex alio ut dicebat 

vendidit Theoderico dicto Hardesteen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316r 13 di 07-08-1386. 

....... ....... verkocht aan Zegherus van Wordragen de helft van 8 hont 

land, in Maren, ter plaatse gnd in Jans Hoeve, tussen erfgoed gnd Willems 

Hoeve enerzijds en erfgoed gnd die Kuikse Hoeve anderzijds, belast met 

zegedijk en waterlaten. 

 

....... ....... ....... [me]dietatem octo (dg: iugerum terre) hont terre 

sita in parochia de Maren in loco dicto in Jans Hoeve inter hereditatem 

(dg: W) dictam Willems Hoeve [ex uno et inter hereditatem dictam] die 

Kuijcsche Hoeve ex (dg: uno) alio ut dicebat vendidit Zeghero de 

Wordragen promittens warandiam tamquam de hereditate ab omni aggere 

[libera promittens] warandiam et obligationem deponere exceptis zegedijc 

et aqueductibus ad dictam medietatem de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 316r 14 di 07-08-1386. 

....... wv Otto ?Bilsemans machtigde haar zoon Ywanus zijn cijnzen, pachten 

en tegoeden te manen. 

 

....... relicta quondam Ottonis [?B]ilsemans dedit potestatem Ywano suo 

filio monendi suos census pacciones et credita usque ad revocacionem. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 05 f.316v. 

 in vigilia Laurencii: donderdag 09-08-1386. 

 

BP 1177 f 316v 01 do 09-08-1386. 

Petrus Vrederics soen verklaarde met zijn vrouw Elizabeth dv Rutgherus gnd 

Lube van Hedechusen, ontvangen te hebben van zijn voornoemde schoonvader 

Rutgherus 60 oude schilden in plaats van erfgoed. Hij beloofde dit bedrag 
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in te brengen in de erfdeling van de goederen, die voornoemde Rutgherus na 

zal laten. 

 

Petrus Vrederics soen palam recognovit se (dg: se) recepisse a Rutghero 

dicto Lube de Hedechusen suo (dg: ge) socero cum Elizabeth sua uxore 

filia dicti (dg: Ro) Rutgheri (dg: nomine) LX aude scilde tamquam (dg: h) 

hereditatem et loco hereditatis et promisit (dg: s) dictus Petrus #super 

omnia dicto Rutghero ad opus aliorum liberorum# si ipse ad divisionem 

faciendam de bonis que dictus Rutgherus in sua morte post se relinquet 

venire voluerit extunc dictus Petrus ad huiusmodi divisionem reimportabit 

LX aude scilde antequam ad huiusmodi divisionem venire. Testes Scilder et 

Emont datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1177 f 316v 02 do 09-08-1386. 

Gerardus zvw Conrardus Writer beloofde aan Reijnerus zv Johannes Nolleke 66 

gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer promisit Reijnero filio Johannis 

Nolleke LXVI gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 03 do 09-08-1386. 

Johannes Scriver van Enghelen en Lodekinus zvw Theodericus Proeft van Empel 

beloofden aan Godefridus van Hedechusen 8 oude schilden of de waarde minus 

12 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes Scriver de Enghelen et (dg: Godefri) Lodekinus filius quondam 

Theoderici Proeft de Empel promiserunt Godefrido de Hedechusen octo aude 

scilde seu valorem minus XII Hollant placken ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 04 do 09-08-1386. 

Johannes van den Bossche de oudere en zijn zoon Johannes van den Bossche de 

jongere beloofden aan Henricus van der Bruggen verwer 40 Hollandse dobbel, 

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

25-12-1386) te betalen. 

 

Johannes van den Bossche senior et Johannes van den Bossche junior eius 

filius promiserunt Henrico (dg: de Helvoert .) #van der Bruggen# tinctori 

XL Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato ad festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Scilder datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1177 f 316v 05 do 09-08-1386. 

Johannes gnd Moeder Yden soen en Ghibo zvw Ghibo Mijnnaert van Tilborch 

beloofden aan Reijnerus van Barleham 46½ schild, 12 Hollandse plakken voor 

1 schild gerekend, een helft te betalen met Allerheiligen (do 01-11-1386) 

en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 19-02-1387). 

 

Johannes dictus (dg: Moderij) Moeder Yden soen et Ghibo filius quondam 

Ghibonis Mijnna[?e]rt de Tilborch promiserunt Reijnero de Barleham (dg: 

X) quadraginta sex et dimidium scilde scilicet (dg: XL) XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato mediatim omnium sanctorum et 

mediatim ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 316v 06 do 09-08-1386. 

Johannes zv Egidius van de Doorn beloofde aan Johannes van Ghemert de 

jongere, tbv hr Gheerlacus van ....... dekaan van Sint-Oedenrode, 27 gulden 

met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 
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Johannes filius Egidii de Spina promisit Johanni de Ghemert juniori #ad 

opus domini Gheerlaci de !Gheerlaci decani Rodendis# XXVII florenos 

dictos gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 316v 07 do 09-08-1386. 

Theodericus Stockelman ev Katherina dvw Henricus van der Schant droeg over 

aan Henricus van Watermael alle goederen, die aan voornoemde Theodericus en 

Katherina gekomen waren na overlijden van Jutta wv Johannes van Mommengij 

dvw voornoemde Henricus. 

 

Theodericus Stockelman maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine 

sue uxoris filie quondam Henrici van der Schant omnia et singula bona 

sibi et dicte sue uxori de morte quondam Jutte relicte quondam Johannis 

de Mommengij filie dicti quondam Henrici successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Henrico de (dg: 

Wad) Watermael promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 08 do 09-08-1386. 

Arnoldus Avemari, Gerardus zvw Henricus Mudeken en Nijcholaus die Snider 

beloofden aan Johannes van Eijcke de oudere 128 Brabantse dobbel, 54 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Pasen 

(zo 07-04-1387) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387). 

 

Arnoldus Avemari Gerardus (dg: Mudekens) filius quondam Henrici Mudeken 

(dg: de K) et Nijcholaus die Snider promiserunt Johanni de Eijcke seniori 

centum et viginti octo Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato mediatim pasche et mediatim Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 09 do 09-08-1386. 

Arnoldus gnd Groetart verkocht aan Petrus van Bruggen 2 morgen land in 

Hintham, tussen Henricus van Hijntham enerzijds en Thomas van Hijntham 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, aan hem 

verkocht door Jordanus van Roesmalen smid. 

 

Arnoldus dictus Groetart duo iugera terre sita in Hijntham inter 

hereditatem Henrici de Hijntham ex uno et inter hereditatem Thome de 

Hijntham ex alio tendentia cum uno fine ad aquam dictam die Aa vendita 

sibi a Jordano de Roesmalen fabro prout in litteris vendidit Petro de 

Bruggen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 10 do 09-08-1386. 

Walterus Delijen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Delijen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 11 do 09-08-1386. 

Theodericus zv Cristianus van den Hoevel en Johannes Baten soen maakten 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Johannes zv 

Johannes van Boemel met zijn goederen. 

 

Theodericus filius (dg: quondam) Cristiani van den Hoevel et Johannes 

Baten soen omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem filium 

Johannis de Boemel cum suis bonis calumpniaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 12 do 09-08-1386. 

Engbertus zvw Willelmus gnd Comans soen verkocht aan Petrus die Rademaker 

van Helvoert een stuk land, in Helvoirt, tussen Cristina Berwouts enerzijds 
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en Johannes gnd Lemmens soen anderzijds, aan hem uitgegeven door Godefridus 

zvw Johannes van Rode, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi dicti Comans soen peciam terre sitam in 

parochia de Helvoert inter hereditatem Cristine Berwouts ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Lemmens soen ex alio (dg: dedit) datam sibi ad 

pactum a Godefrido filio quondam Johannis de Rode prout in litteris 

hereditarie vendidit Petro die Rademaker de Helvoert (dg: cum) 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 13 do 09-08-1386. 

Voornoemde koper Petrus beloofde aan voornoemde Engbertus 21½ Brabantse 

dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Dictus Petrus emptor promisit dicto Engberto (dg: XXIIII) #XXI et 

dimidium# Brabant dobbel seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 14 do 09-08-1386. 

Metta dvw Hermannus van Zonne en haar kinderen Johannes, Willelmus en 

Aleijdis verkochten aan Hermannus zv ....... een raam (huidenspanner) met 

zijn rechten en wegen naar voornoemd raam en naar het water aldaar, in Den 

Bosch, achter de straat gnd Oude Dieze, beiderzijds tussen erfgoed van 

wijlen Johannes van ........ 

 

Metta filia quondam Hermanni de Zonne (dg: cum tutore) Johannes Willelmus 

et Aleijdis eius liberi cum tutore unum pannitensorium dictum raem cum 

suis ....... et cum suis viis ante et post dictum pannitensorium sitis 

situm in Busco retro vicum dictum Aude (dg: s) Diesa inter hereditatem 

quondam Johannis de ....... ex utroque latere coadiacentem et cum viis 

eundi et redeundi ad dictum pannitensorium et ad aquam ibidem ut dicebant 

vendiderunt Hermanno filio ....... promittentes cum tutore (dg: ...) 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 316v 15 do 09-08-1386. 

De broers Jacobus en Gheerlacus, kvw Henricus gnd Kolners van Bucstel, en 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen ev Theoderica dvw voornoemde Henricus 

verkochten aan Willelmus Jacobs ....... een beemd, in Boxtel, achter 

Henricus Gruijter, tussen ....... ......ter enerzijds en voornoemde 

Jacobus, Gheerlacus en Everardus anderzijds, met recht te gaan over een weg 

vanaf de gemene weg door een poort en ....... van voornoemde Jacobus, 

Gheerlacus en Everardus, tot aan voornoemde beemd, belast met een tiende 

opper van de hooi die op voornoemde beemd wordt gemaaid. Voornoemde Jacobus 

beloofde dat Gloria minderjarige dvw voornoemde Henricus Kolners, zodra ze 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Jacobus Gheerlacus fratres liberi quondam Henrici dicti Kolners de 

Bucstel et Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen maritus et tutor 

[legitimus ut asserebat] Theoderice sue (dg: f) uxoris filie dicti 

quondam Henrici pratum situm in parochia de Bucstel (dg: ad) retro (dg: 

hereditatem ..) hereditatem Henrici Gruijter inter hereditatem ....... 

......ter ex uno et inter hereditatem dictorum Jacobi Gheerlaci et 

Everardi ex alio cum via (dg: ..) tendente a communi platea per portam et 

....... ....... ....... dictorum Jacobi Gheerlaci et Everardi usque ad 

dictum pratum #scilicet eundi redeundi et pergendi per eandem viam ad 

dictum pratum# temporibus aptis et ad minus dampnum ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: He) Willelmo Jacobs ....... ....... 

promittentes super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 
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decimo cumulo dicto opper de feno supra dictum pratum metendo (dg: ex u) 

exinde so[lvendo promittens] ....... (dg: et quod Gloriam ..) promisit 

insuper dictus Jacobus (dg: q) super omnia quod ipse Gloriam filiam dicti 

quondam Henrici Kolners quamcito ad annos p[ubertatis pervenerit] ad opus 

dicti emptoris faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 16 do 09-08-1386. 

Voornoemde Jacobus, Gheerlacus en Everardus verklaarden dat Willelmus 

Jacobs soen een wettige afrekening heeft gegeven van de goederen die 

voornoemde Willelmus als momber van voornoemde Jacobus, Gheerlacus, 

Theoderica en Gloria heeft ontvangen. Voornoemde Jacobus beloofde dat 

voornoemde Gloria, zodra ze meerderjarig is, hem zal ontlasten. 

 

Dicti Jacobus Gheerlacus et Everardus ut supra palam recognoverunt eis 

per Willelmum (dg: Jaco f) Jacobs soen legitimum computum fore ....... 

....... ....... dictus Willelmus tamquam mamburnus dictorum Jacobi 

Gheerlaci Theoderice et Glorie percepit a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem clamantes ....... ....... ....... ab huiusmodi bonis 

quitum promisit insuper dictus Jacobus quod ipse dictam Gloriam (dg: suam 

sor) quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit ....... ....... ....... 

....... clamare de omnibus bonis que dictus Willelmus tamquam mamburnus 

eiusdem Glorie percepit a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 316v 17 do 09-08-1386. 

Voornoemde Jacobus, Gheerlacus en Everardus verhuurden aan Willelmus Jacobs 

soen een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Elsbroek, tussen Sophia en 

....... enerzijds en Willelmus Aben soen anderzijds, voor een periode van 9 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386). 

 

Dicti Jacobus Gheerlacus et Everardus quoddam pratum situm in parochia de 

Bucstel in loco dicto Elsbroec inter hereditatem Sophie et ....... 

....... ....... Willelmi Aben soen ex alio (?verbeterd uit: uno) 

locaverunt Willelmo Jacobs soen ab eodem ad spacium novem annorum post 

festum Martini proxime futurum deinceps ....... ....... ....... 

promittentes warandiam et obligationem deponere dictis novem annis 

durantibus. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 06 f.317. 

 in vigilia Laurencii: donderdag 09-08-1386. 

 in festo Laurencii: vrijdag 10-08-1386. 

 

BP 1177 f 317r 01 do 09-08-1386. 

Elijas van Zelem beloofde aan Gerardus van Oerle 12 gulden met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Elijas de Zelem promisit Gerardo de Oerle XII florenos ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Scilder datum in 

vigilia Laurencii. 

 

BP 1177 f 317r 02 do 09-08-1386. 

Johannes zvw Rodolphus van Vladeracken gaf uit aan Willelmus Reuwe 8 lopen 

roggeland, in Orthen, tussen Henricus Grieten soen enerzijds en Arnoldus 

Ghenen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2/3 

oude Franse schild of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar (zo 02-02-1388). 

 

Johannes filius quondam Rodolphi de Vladeracken octo lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Orthen inter hereditatem Henrici Grieten 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex alio in ea 

quantitate qua ibidem site sunt dedit ad hereditarium censum Willelmo 
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Reuwe ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: duo) hereditario censu 

duarum (dg: terca) terciarum partium unius aude scilt Francie seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Trude et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1177 f 317r 03 do 09-08-1386. 

Katherina wv Walterus Bac van Broechoven droeg over aan Ghisbertus Lijsscap 

de jongere, tbv Willelmus, Henricus, Katherina en Luijtgardis, kv 

voornoemde Katherina, haar vruchtgebruik in de helft van 6 morgen land, ter 

plaatse gnd Hoeven, tussen Henricus Dicbier enerzijds en Gerardus Eelkini 

anderzijds, te weten in de helft naast voornoemde Henricus Dicbier. 

 

Katherina relicta quondam Walteri Bac de Broechoven cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in (dg: tribus iugeribus) #medietate sex 

iugerum# terre sitorum in (dg: pa) loco dicto Hoven inter Henrici Dicbier 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Eelkini ex alio scilicet in illa 

medietate que sita est iuxta hereditatem dicti Henrici Dicbier ut dicebat 

supportavit Ghisberto Lijsscap juniori ad opus Willelmi Henrici (dg: W) 

Katherine et Luijtgardis liberorum dicte Katherine promittens cum tutore 

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

 

BP 1177 f 317r 04 vr 10-08-1386. 

Voornoemde broers Willelmus en Henricus, kvw Walterus Bac van Broechoven, 

Walterus zvw Walterus van Oerle ev Luijtgardis en Albertus van Kessel ev 

Katherinea, dvw voornoemde Walterus Bac, verkochten voornoemde helft aan 

Theodericus zvw Lambertus van den Hoevel, belast met zegedijken en 

waterlaten. 

 

Dicti Willelmus et Henricus fratres liberi quondam Walteri Bac de 

Broechoven Walterus filius quondam Walteri de Oerle maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Luijtgardis sue uxoris et Albertus de Kessel 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam 

Walteri #Bac# dictam medietatem vendiderunt Theoderico filio quondam 

Lamberti van den Hoevel promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis zeghediken et aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Lonijs et Goessuinus datum in festo Laurencii. 

 

BP 1177 f 317r 05 vr 10-08-1386. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317r 06 do 09-08-1386. 

Nijcholaus Rover schonk aan Johannes gnd Ghijsbrechts soen en diens vrouw 

Aleijdis ndv voornoemde Nijcholaus een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Boxtel, uit een b-erfpacht van 4 mud 4 lopen rogge, maat van Boxtel, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een hoeve gnd die Egelvoort, in Boxtel, 

beiderzijds tussen de gemeint van de villa van Boxtel, (2) 4 lopen 

roggeland, gnd Rijsbrekulen, in Esch, tussen voornoemde wijlen Henricus die 

Laet enerzijds en Arnoldus van den Akeren anderzijds, welke pacht van 2 mud 

voornoemde Nijcholaus gekocht72 had van Johannes van Empel en zijn vrouw 

Margareta dvw Lambertus van der Eghelvoert van Bucstel. 

 

Nijcholaus Rover hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de (dg: Busco ..) #Bucstel# de hereditaria paccione quatuor modiorum et 

quatuor lopinorum siliginis dicte mensure (dg: quam paccionem quatu) que 

paccio quatuor modiorum et quatuor lopinorum siliginis solvenda est 

                         
72 Zie ← BP 1176 f 097r 21 do 12-01-1380, verkoop van deze pacht. 
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hereditarie purificationis ex quodam manso dicto communiter die 

Eghelvoert sito in parochia de Bucstel inter communitatem ville de 

Bucstel ex utroque latere atque ex quatuor lopinatis terre siliginee 

dictis communiter Rijsbreculen sitis in parochia de Essche inter 

hereditatem quondam Henrici die Laet ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van den Akeren ex alio et quam paccionem duorum modiorum siliginis dictus 

Nijcholaus erga Johannem de Empel et Margaretam eius uxorem filiam 

quondam Lamberti van der Eghelvoert de Bucstel emendo acquisiverat prout 

in litteris supportavit Johanni dicto Ghijsbrechts soen cum Aleijde sua 

(dg: fi) uxore filia naturali dicti Nijcholai nomine dotis ad jus oppidi 

de Busco cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Trude et Neijnsel datum in 

vigilia (dg: ....) Laurencii. 

 

BP 1177 f 317r 07 do 09-08-1386. 

Mechtildis dvw Arnoldus Crulliart schonk aan Amelius zv Lambertus gnd 

Melijs soen en zijn vrouw Aleijdis dvw Hermannus van ?Venle een stenen huis 

en erf van Johannes gnd van Beircke zv Theodericus, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast erfgoed van Johannes van Zidewijnden, welk stenen huis 

en erf voornoemde Mechtildis, tezamen met andere goederen van voornoemde 

Johannes van Bercke, verworven had van Jacobus gnd Coptiten zvw Gerardus 

Coptiten. 

 

Mechtildis #filia quondam Arnoldi# Crulliart cum tutore domum lapideam et 

aream Johannis dicti de Beircke filii Theoderici sitam in Busco in vico 

Orthensi iuxta hereditatem Johannis de Zidewijnden quam domum #lapideam# 

et aream dicta Mechtildis simul cum omnibus aliis dicti Johannis de 

Bercke erga Jacobum dictum Coptiten filium quondam (dg: ..) Gerardi 

Coptiten acquisiverat prout in litteris supportavit Amelio filio Lamberti 

dicti Melijs soen cum Aleijde sua uxore filia quondam Hermanni de 

Ve[?n]le nomine dotis ad us oppidi de Busco cum litteris et aliis et jure 

#occacione dicte domus et aree# promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317r 08 vr 10-08-1386. 

Walterus zvw Walterus van Oerle ev Luijtgardis dvw Walterus Bac van 

Broechoven beloofde aan de broers Willelmus en Henricus, kvw voornoemde 

Walterus Bac, dat hij (1) 25 pond b-erfcijns, die Katherina wv voornoemde 

Walterus Bac geschonken had aan eerstgenoemde Walterus en zijn vrouw 

Luijtgardis, (2) alle goederen, die aan hem en voornoemde Luijtgardis 

zullen komen na overlijden van Heijlwigis van Broechoven grootmoeder van 

voornoemde Luijtgardis, niet zal verkopen, vervreemden of belasten, zonder 

instemming van voornoemde broers Willelmus en Henricus. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle maritus et tutore ut asserebat 

(dg: Katherine) #Luijtgardis# sue uxoris filie quondam Walteri Bac de 

Broechoven promisit super habita et habenda Willelmo (dg: ..) Henrico 

fratribus liberis dicti quondam Walteri Bac quod ipse Walterus 

primodictus (dg: hereditarium ce) viginti quinque libras hereditarii 

census quas Katherina relicta [dicti] quondam Walteri Bac primodicto 

Waltero cum dicta (dg: .) Luijtgarde sua uxore nomine dotis (dg: s) 

dederat ut dicebat atque bona quecumque sibi et dicte Luijtgardi [de 

mo]rte (dg: quondam) Heijlwigis de Broechoven avie dicte Luijtgardis 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita non 

vendet nec [alienabit] neque aliquam obligationem ad et supra dictum 

censum et (dg: su) dicta bona !non faciet quovis modo in futurum (dg: isi 

in ar... neccessitatis) [sine] consensu et voluntate dictorum Willelmi et 

Henrici fratrum. Testes Lonijs et Goessuinus datum in festo Laurencii. 

 

BP 1177 f 317r 09 vr 10-08-1386. 

Walterus zvw Walterus van Oerle beloofde aan voornoemde broers Willelmus en 
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Henricus, en aan Albertus van Kessel, bij de deling van de goederen, die 

wijlen voornoemde Walterus Bac nagelaten heeft, en die Katherina wv 

voornoemde Walterus na zal laten, 96 oude schilden in te brengen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle promisit super habita et habenda 

dictis Willelmo et Henrico fratribus et Alberto de Kessel quod si ipse 

vel sui heredes [ad divisionem] faciendam de bonis [que dictus] quondam 

Walterus Bac in sua morte post se reliquit (dg: seu) et que (dg: ?dicta 

dicte) Katherina relicta dicti quondam [W]alteri in sua morte post se 

relinquet venire voluerit et ea condividere quod extunc primodictus 

Walterus et eius heredes ad huiusmodi divisionem venientes ad eandem 

divisionem (dg: venien) reimportabunt nonaginta sex aude scilde seu 

valorem antequam ad huiusmodi divisionem poterint venire et dicta bona 

condividere. 

 

BP 1177 f 317r 10 vr 10-08-1386. 

Willelmus zvw Walterus Bac van Broechoven beloofde aan zijn voornoemde 

broer Henricus, Albertus en Walterus zvw Walterus van Oerle bij voornoemde 

deling 62 oude schilden in te brengen. 

 

[73Willelmus filius] quondam Walteri Bac de Broechoven promisit super 

habita et habenda dictis Henrico suo fratri Alberto et (dg: Alb) Waltero 

filio quondam Walteri de Oerle ....... ....... importare sexaginta duos 

aude scilde ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317r 11 vr 10-08-1386. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 167 (145), 10-08-1386. 

Katherina wv Walterus Bac van Broechoven, haar kinderen Willelmus en 

Henricus en Walterus zvw Walterus van Oerle ev Luijtgardis, dv voornoemde 

Katherina en Walterus Bac, schonken aan Albertus van Kessel en zijn vrouw 

Katherina dv voornoemde Walterus Bac de helft van 12 morgen, ter plaatse 

gnd die Hoeven, tussen Henricus Dicbier enerzijds en wijlen Gerardus 

Eelkens anderzijds, te weten de helft naast voornoemde wijlen Gerardus 

Eelkens. 

 

[74Katherina relicta quondam] Walteri Bac de Broechoven cum tutore 

Willelmus et Henricus eius liberi et Walterus filius quondam Walteri de 

Oerle [maritus et tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis sue] uxoris 

filie dictorum Katherine et Walteri Bac (dg: sex) #medietatem XII# iugera 

(dg: iug) terre sita in loco dicto die Hoeven inter hereditatem Henrici 

[Dicbier ex uno et inter hereditatem quondam] Gerardi Eelkens ex alio 

scilicet illam (dg: sex iugera) medietatem que sita est contigue iuxta 

hereditatem dicti quondam Gerardi Eelkens ut dicebant [supportaverunt 

Alberto] de Kessel cum Katherina sua uxore filia dicti Walteri (dg: ..) 

Bac #[nomine dotis]# promittentes cum tutore warandiam. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf9 A 07 f.317v. 

 in festo Laurencii: vrijdag 10-08-1386. 

 Secunda post Laurencii: maandag 13-08-1386. 

 in crastino assumptionis: donderdag 16-08-1386. 

 

BP 1177 f 317v 01 vr 10-08-1386. 

Arnoldus smid zvw Theodericus smid van Doerne gaf uit aan Eligius gnd Loij 

Emonts soen (1) alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn ouders, gelegen onder Deurne; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond op kosten van voornoemde Arnoldus smid te leveren. Tot 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Eligius tot onderpand (2) een 

                         
73 Aanvulling op basis van BP 1177 f 317r 08. 
74 Aanvulling op basis van Sint Jan, nummer 167 (145). 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

131 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, gaande uit alle erfgoederen, 

die aan voornoemde Eligius en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde 

Theodericus gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Elizabeth, gelegen onder Deurne. De brief van Eligius overhandigen aan 

Johannes ?Stover en de brief van de ander aan Albertus Buc. 

 

Solverunt ambo. 

Arnoldus faber filius quondam Theoderici fabri de Doerne (dg: maritus 

legitimus et tutor legitimus ut asserebat) omnes hereditates sibi de 

morte quondam suorum parentum successione (dg: ..) advolutas quocumque 

locorum infra parochiam de Doerne sitas ut dicebat ad hereditariam 

paccionem Eligio dicto Loij Emonts soen ab eodem hereditarie possidendas 

pro oneribus exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccone unius 

modii siliginis mensure de Helmont danda sibi ab [alio] hereditarie 

purificationis et in Helmont (dg: tradenda) in expensis dicti Arnoldi 

fabri tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Eligius 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie ex omnibus hereditatibus dicto Eligio et Elizabeth sue !filie 

dicti quondam Theoderici de morte quondam parentum eiusdem Elizabeth 

successione advolutis quocumque locorum infra parociam de Doerne sitis ad 

pignus imposuit. Testes Lonijs et Goessuinus datum in festo Laurencii. 

Tradetur littera Eligii Johanni Stover? et littera alterius Alberto Buc. 

 

BP 1177 f 317v 02 vr 10-08-1386. 

Voornoemde Arnoldus smid zvw Theodericus smid van Doerne verkocht aan 

Gerardus Spaenjart zvw Willelmus Vos van Lijt, tbv Willelmus Vos zv 

voornoemde Gerardus, voornoemde pacht van 1 mud rogge, maat van Helmond. De 

brief overhandigen aan Albertus Buc ontvanger. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus dictam paccionem unius modii siliginis dicte mensure (dg: 

su) vendidit Gerardo Spaenjart filio quondam Willelmi Vos de Lijt ad opus 

Willelmi Vos filii eiusdem Gerardi promittens ratam servare et 

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

Alberto Buc receptori. 

 

BP 1177 f 317v 03 vr 10-08-1386. 

Theodericus van Rode zv Willelmus van Rode en Nijcholaus Peters soen van 

Veretssel beloofden aan Walterus Mertens soen, tbv Arnoldus Heijme, 15 

gulden met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Theodericus de Rode filius Willelmi de Rode (dg: P) et Nijcholaus Peters 

soen van (dg: Ver Essen) #Veretssel# promiserunt Waltero Mertens soen 

(dg: XV gulden) ad opus Arnoldi Heijme (dg: ad) XV gulden ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Lonijs et (dg: Lo) 

Goessuinus datum in die Laurencii. 

 

BP 1177 f 317v 04 vr 10-08-1386. 

Henricus Vos droeg over aan Heijmericus Groij (1) 55 Rijnse gulden, (2) 55 

gulden75, (3) 55 gulden, (4) 55 gulden, (5) 55 gulden, aan hem beloofd76 

door Henricus zvw Boudewinus gnd Kist, Willelmus van Audenhoven, Walterus 

van Audenhoven en Johannes van Audenhoven. 

 

                         
75 Zie → BP 1177 f 326r 11 za 17-11-1386, verklaring dat de termijn van 01-

05-1387 is betaald. 
76 Zie ← BP 1177 f 226v 09 vr 23-02-1386, belofte vijf keer 55 (Rijnse) 

gulden in Luik te betalen in mei 1386, op 02-02-1387, 01-05-1387, 02-02-

1388 en 01-05-1388. 
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Solvit. 

Henricus Vos LV florenos aureos communiter gulden vocatos monete de Reno 

#bonos et aureos# et LV florenos aureos monete auri et ponderis et LV 

florenos aureos monete auri et ponderis ut prefertur et LV florenos 

aureos monete auri et ponderis et LV florenos monete auri et ponderis ut 

prefertur promissos sibi ab Henrico filio quondam Boudewini dicti Kist 

Willelmo de Audenhoven Waltero de Audenhoven et Johanne de Audenhoven 

prout in litteris supportavit Heijmerico Groij cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317v 05 ma 13-08-1386. 

Johannes Spikerman en diens zoon Johannes beloofden aan Rodolphus Dolft zv 

Jacobus Aven soen 59 oude schilden van de keizer of de waarde en 10 gulden 

met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Johannes Spikerman et Johannes eius filius promiserunt Rodolpho Dolft 

filio Jacobi Aven soen LIX aude scilde (dg: Francie) vel imperatoris seu 

valorem et X florenos ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Raet datum secunda post Laurencii. 

 

BP 1177 f 317v 06 do 16-08-1386. 

Johannes zvw Arnoldus van Wargartshusen droeg over aan Henricus van Ghestel 

kramer alle goederen, die aan hem en zijn zusters Elizabeth en Oda, dvw 

voornoemde Arnoldus, gekomen waren na overlijden van Theodericus van den 

Laer en na overlijden van Benigna, sv voornoemde Theodericus en tante van 

eerstgenoemde Johannes, Elizabeth en Oda. Voornoemde Elizabeth en Oda 

zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Wargartshusen (dg: et Ghibo Sluijsman 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie dicti 

quondam Ar) omnia et singula bona (dg: ..) sibi (dg: et ..) et Elizabeth 

et Ode suis sororibus filiabus dicti quondam Arnoldi de morte quondam 

Theoderici (dg: de) #van den# Laer et #de morte# Benigne (dg: sue uxoris) 

#sororis eiusdem Theoderici# matertere olim primodictorum Johannis 

Elizabeth et Ode successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat supportavit Henrico de Ghestel institori promittens (dg: 

warandiam) ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dictarum Elizabeth et Ode deponere et quod ipsi dictas Elizabeth et Odam 

perpetue tales habeit quod numquam presument se jus in premissis habere. 

Testes Neijnsel et Scilder datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1177 f 317v 07 do 16-08-1386. 

Ghibo Sluijsman ev Katherina dvw Arnoldus van Wargartshusen en Elizabeth 

dvw Gerardus van Hal droegen over aan Henricus van Ghestel kramer alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Theodericus van den 

Laer en diens zuster Benigna tante van voornoemde Katherina en Elizabeth. 

 

Ghibo Sluijsman maritus et tutor ut asserebat Katherine sue uxoris filie 

quondam Arnoldi de Wargartshusen et Elizabeth filia quondam Gerardi de 

Hal omnia et singula bona sibi de morte quondam Theoderici (dg: v de) 

#van den# Laer et (dg: Ben) Benigne sue (dg: uxoris fi) #sororis# 

matertere olim dictarum Katherine et Elizabeth successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt 

Henrico de Ghestel institori promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317v 08 do 16-08-1386. 

Hubertus zvw Henricus Gherijts soen van Scijnle droeg over aan Henricus van 

Ghestel kramer alle goederen, die aan Aleijdis dvw Arnoldus van 

Wargartshusen gekomen waren na overlijden van Theodericus van den Laer en 
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van diens schoonmoeder Benigna tante van voornoemde Aleijdis. 

 

Hubertus filius quondam !dicti Henrici Gherijts soen de Scijnle omnia et 

singula bona que Aleijdi filie quondam Arnoldi de Wargartshusen de morte 

quondam Theoderici (dg: de La) van den Laer et Benigne sue (dg: sororis) 

#socrus# matertere olim dicte Aleijdis successione sunt advoluta 

quocumque consistentia sive sita supportavit Henrico de Ghestel institori 

promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex parte ex parte 

(?dg: et dicte) dicte Aleijdis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317v 09 do 16-08-1386. 

Johannes Berwout verkocht aan Willelmus Loijer een b-erfcijns van 52 

schelling 6 penning geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind 

van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnkinus gnd Potteij enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Hermans soen anderzijds, welke cijns Jacobus zvw 

Gerardus Coptiten gekocht had van de gezusters Metta en Elizabeth, dvw 

Arnoldus Crabbart, en welke cijns nu aan verkoper behoort. 

 

Johannes Berwout hereditarium censum quinquaginta duorum solidorum et sex 

denariorum monete (dg: qu) solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex do[mo et area] sita in Busco ad finem vici Orthensis 

inter hereditatem Reijnkini dicti Potteij ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Hermans soen ex alio quem censum Jacobus filius quondam (dg: Joh) 

Gerardi Coptiten erga Mettam et Elizabeth sorores filias quondam Arnoldi 

Crabbart emendo acquisiverat prout [in litteris] et quem censum nunc ad 

se spectare dicebat vendidit Willelmo Loijer supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens (dg: ratam) super habita et habenda ratam 

servare [et obligationem] (dg: ex) et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam (dg: Ja) Jacobi et quorumcumque heredum dicti quondam Jacobi 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317v 10 do 16-08-1386. 

Mathijas zvw Henricus gnd Bruijn verkocht aan Jacobus zv Johannes gnd 

D...... soen een huis met ondergrond in Oirschot, tussen Jordanus Mersman 

enerzijds en het kerkhof van de kerk van Sint-Petrus anderzijds, aan hem 

verkocht77 door Arnoldus gnd Joncker. 

 

Mathijas filius quondam Henrici dicti Bruijn domum cum eius fundo sitam 

in parochia de Oerscot inter hereditatem Jordani Mersman ex uno [et 

inter] cijmitherium ecclesie sancti Petri ex alio (dg: ve) venditam sibi 

ab Arnoldo dicto Joncker prout in litteris vendidit Jacobo filio (dg: 

quo) Johannis dicti D...... soen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 317v 11 do 16-08-1386. 

Andreas van den Yvenlaer beloofde aan Johannes gnd Jans soen van Hees szv 

Willelmus Mijnnemere 15 oude schilden, .. Hollandse plakken voor 1 oude 

schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Andreas van den Yvenlaer promisit Johanni (dg: f) dicto Jans soen de Hees 

(dg: filio) genero Willelmi Mijnnemere XV aude scilde scilicet XL.. 

Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Trude et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1177 f 317v 12 do 16-08-1386. 

Johannes van den Velde riemmaker verkocht aan Ghibo zv Nijcholaus van den 

                         
77 Zie ← BP 1175 f 292v 05 do 15-04-1372, verkoop van het huis. 
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Leempoel een hofstad78,79 met gebouwen, 23 voet lang, 23½ voet breed richting 

erfgoed van Egidius van Mechlinea en 24½ voet richting de stroom, in Den 

Bosch, in de Waterstraat die loopt van de Gevangenpoort richting voornoemde 

stroom, beiderzijds tussen erfgoederen van Ywanus van Vauderic, aan 

voornoemde Johannes in cijns uitgegeven door voornoemde Ywanus, belast met 

de cijns in de brief vermeld en met een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

....... verkocht had aan Henricus Hoenrecoper. 

 

Johannes van den Velde corrigiator quoddam domistadium viginti tres 

pedatas in longitudine et viginti tres et dimidiam pedatas versus 

[hereditatem Egidii] de Mechlinea et viginti quatuor et dimidiam pedatas 

versus aquam ibidem currentem in latitudine continens situm in Busco in 

vico dicto die Water[straet] tendente a porta captivorum versus dictam 

aquam ibidem currentem inter hereditates (dg: ..) Ywani de Vauderic ex 

utroque latere [coadiacentes] datum ad censum dicto Johanni a dicto Ywano 

prout in litteris #cum edificiis# (dg: supportavit) vendidit Ghiboni 

filio (dg: quondam) Nijcholai van den [L]eempoel supportavit ... ....... 

.. .... promittens ratam servare et obligationem ex pare sui deponere 

exceptis censu in dictis litteris contento et hereditario censu trium 

librarum monete ....... ....... ....... ....... ....... vendidit Henrico 

Hoenrecoper ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 317v 13 do 16-08-1386. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde cijns van 3 pond te betalen. 

 

[Dictus] emptor promisit super habita et habenda quod ipse dictum censum 

trium librarum perpetue taliter dabit et exsolvet sic [quod dicto Johanni 

dampna exinde non eveniant] ....... ....... Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 08 f.318. 

 in crastino assumptionis: donderdag 16-08-1386. 

 

BP 1177 f 318r 01 do 16-08-1386. 

Johannes van den Velde riemmaker verkocht aan Ghibo zv Nijcholaus van den 

Leempoel een b-erfcijns80 van 4 pond geld, die voornoemde Johannes beloofd 

had aan Ywanus van Vauderic, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een hofstad81, 23 voet lang, 23½ voet breed 

richting erfgoed van Egidius van Mechlinea en 24½ voet richting de stroom, 

in Den Bosch, in de Waterstraat die loopt van de Gevangenpoort richting 

voornoemde stroom, beiderzijds tussen erfgoederen van voornoemde Ywanus, 

aan hem overgedragen door voornoemde Ywanus. Afgesporken werd dat Johannes 

van Os die Plattijnmaker (dg: en zijn vrouw Mechtildis) voornoemde cijns82 

van 4 pond zijn leven lang beuren. 

 

                         
78 Zie → Johannes van den Velde riemmaker verkocht ook aan Ghibo zv 

Nijcholaus van den Leempoel een erfcijns van 4 pond geld die uit de hofstad 

gaat; maar wel zal Johannes van Os die Plattijnmaker de cijns zijn leven 

lang beuren. 
79 Zie → BP 1181 p 267r 06 za 18-01-1399, verkoop van de hofstad (1) én de 

cijns van 4 pond die eruit gaat (2). 
80 Zie → BP 1181 p 267r 06 za 18-01-1399, verkoop van de erfcijns (2) én de 

hofstad waaruit de cijns gaat (1). 
81 Zie ← BP 1177 f 317v 12 do 16-08-1386, Johannes van den Velde riemmaker 

verkocht ook de hofstad aan Ghibo zv Nijcholaus van den Leempoel. 
82 Zie → VB 1799 f 130r 06, ma 13-01-1399, Jan van Os die Plattijnmaker was 

gericht aen een hostat gelegen in tsHertogenbosch bij die Gevangenpoirt in 

een strate streckende van der Hijnthemerstraten ten water waert aldair bij 

den kerker lopende overmids gebrec van enen cijnse van IIII lib dien die 

selve Jan tot sinen live dair aen had. 
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Johannes van den Velde (dg: here) corrigiator hereditarium censum quatuor 

librarum monete quem dictus Johannes promisit se daturum et soluturum 

(dg: d) Ywano de Vauderic [hereditarie] mediatim Domini et mediatim 

Johanis ex quodam domistadio (dg: sit) XXIII pedatas in longitudine atque 

XXIII et dimidiam pedatas versus hereditatem Egidii de Mechlinea et 

viginti [quatuor] et dimidiam pedatas versus aquam ibidem currentem in 

latitudine continente sito in Busco in vico dicto die Waterstraet 

tendente a porta captivorum versus dictam aquam ibidem currentem inter 

hereditates dicti Ywani ex utroque latere coadiacentes (dg: ven) 

supportatum sibi a dicto Ywano prout in litteris vendidit (dg: dic) 

Ghiboni filio N[ijcholai] van den (dg: Leempoel) Leempoel supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere hoc tamen addito quod Johannes (dg: van den) de Os die 

Platijnmaker (dg: et Mechtildis eius uxor ad eorum vitam) ad #eius# vitam 

(dg: alterius eorundem) dictum censum quatuor librarum habebunt et 

possidebunt. Testes (dg: datum supra) Trude [et] Neijnsel datum in 

crastino assumptionis. 

 

BP 1177 f 318r 02 do 16-08-1386. 

Voornoemde Ghibo zv Nijcholaus van den Leempoel, Jordanus van Roesmalen en 

Eustatius van Hedechusen beloofden aan voornoemde Johannes van den Velde 43 

oude schilden, 43 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Dictus Ghibo (dg: Joh) Jordanus de Roesmalen et Eustatius de Hedechusen 

promiserunt dicto Johanni van den Velde XLIII aude scilde scilicet XLIII 

Ho[llant] placken pro quolibet aude scilt computato ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 03 do 16-08-1386. 

Voornoemde Ghibo beloofde voornoemde Jordanus en Eustatius schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Ghibo promisit dictos Jordanum et Eustatium indempnes. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 04 do 16-08-1386. 

Voornoemde Ghibo zv Nijcholaus van den Leempoel beloofde aan voornoemde 

verkoper 44 oude schilden, 43 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit super omnia #habita et habenda# dicto venditori 

XLIIII aude scilde scilicet XLIII (dg: ..) Hollant placken pro quolibet 

aude scilt (dg: v) computato ad nativitatis Johannis proxime futurum (dg: 

futurum) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 05 do 16-08-1386. 

Margareta wv Adam gnd van der Spicken en haar dochters Elizabeth en 

Margareta verkochten aan Johannes van Yper zvw Petrus van Yper de helft van 

een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd Triniteit, tussen erfgoed 

van Bertha gnd Coenkens enerzijds en erfgoed van hr Thomas van Bakel 

priester anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Bertha, aan haar 

verkocht door Helena wv Hermannus gnd Ruselken en haar dochter Bela. 

 

Margareta relicta quondam Ade dicti van der Spicken Elizabeth et 

Margareta eius filie cum tutore medietatem domus et aree site in Busco in 

vico dicto Treijniteit inter hereditatem Berthe dicte Coenkens ex uno et 

inter hereditatem domini (dg: de B) Thome de Bakel presbitri ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta hereditatem dicte 

Berthe venditam sibi ab Helena relicta quondam Hermanni dicti Ruselken 

atque Bela eius filia prout in litteris vendiderunt Johanni de Yper filio 
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quondam (dg: Johannis) #Petri# de Yper supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte earum 

(dg: et) et dicti quondam Ade deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 06 do 16-08-1386. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Wiskinus zv Theodericus Neven 

soen een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, en een 

b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, aan 

hem verkocht door Albertus zv Laurencius Kersmaker en Laurencius zv 

voornoemde Albertus. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen hereditarium censum viginti solidorum 

monete (dg: atque hereditarium censum) solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et hereditarium censum viginti solidorum dicte monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditos sibi ab Alberto filio (dg: q) 

Laurencii Kersmaker et Laurencio filio eiusdem (dg: Lamberti) Alberti 

prout in litteris supportavit Wiskino filio Theoderici Neven soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 07 do 16-08-1386. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Wiskinus zv Theodericus Neven 

soen een erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan hem 

overgedragen door Albertus zv Laurencius kaarsmaker en zijn zoon 

Laurencius. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini (dg: venditum) supportatum sibi 

ab Alberto filio Laurencii candelatoris et Laurencio eius filio prout in 

litteris supportavit Wiskino filio Theoderici Neven soen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 08 do 16-08-1386. 

Matheus Gheghel zv Johannes van Os steenbakker verkocht aan Beatrix Loden 

wv Matheus Posteel (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, uit 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Son, die Theodericus zvw Gherolfus 

gnd van Sonne met Lichtmis in Son leverde aan Aleijdis gnd Gheghels, gaande 

uit 8 stukken land, 27 lopen gerst groot, (2) een beemd aldaar. 

 

Matheus Gheghel filius Johannis de Os pannicide hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Zonne ad se spectantem de hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium 

modiorum siliginis (dg: Aleijdis Gheghels solvendam habuit) Theodericus 

filius quondam Ghe[r]olfi dicti de Sonne Aleijdi dicte Gheghels jure 

hereditario solvere consuevit et tenebatur hereditarie purificationis et 

in Sonne tradendam ex octo peciis terre !sitis in semine viginti septem 

lopinos seminis ordeacei capere dicebat et pratum! quoddam ibidem situm! 

prout in litteris vendidit Beatrici Loden (dg: f) relicte quondam Mathei 

Posteel supportavit cum litteris et jure occacione dicte paccionis unius 

modii siliginis promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 
!existentem ex parte et (dg: suorum ..) dicti sui patris et quorumcumque 

suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 09 do 16-08-1386. 

Johannes, nzvw Johannes zvw Erenbertus van Nijsterle en wijlen Seghewigis 

dv Petrus van der Heijden, droeg over aan Alardus zv Henricus gnd Scoetken 

van Os ¼ deel van een stuk land, gnd die Wulge, in Nistelrode, tussen 

Arnoldus van Boekel enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, te weten 

het ¼ deel richting de kerk van Nistelrode, welk ¼ deel wijlen voornoemde 

Seghewigis, tbv eerstgenoemde Johannes en Sapientia gnd Peijns, nkv 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

137 

voornoemde Seghewigis, samen met 3 andere stukken land verworven had van 

voornoemde Johannes zvw Erenbertus van Nijsterle, en welk ¼ deel 

eerstgenoemde Johannes nu bezit. 

 

Johannes filius #naturalis# quondam Johannis (dg: Erenbrechts soen fi) 

#filii quondam Erenberti de Nijsterle# et quondam Seghewigis filie (dg: 

quondam) Petri van der Heijden quartam partem #(dg: ad se p)# cuiusdam 

pecie terre [dicte communi]ter die Wulghe site in parochia de Nijsterle 

inter hereditatem Arnoldi de Boekel ex uno et inter communem viam ibidem 

consistentem ex alio scilicet illam quartam [partem que] sita est versus 

ecclesiam de Nijsterle quam (dg: par) quartam partem simul cum aliis 

tribus peciis terre (dg: dictus) dicta quondam Seghewigis ad opus 

[primodicti Jo]hannis et Sapientie dicte Peijns puerorum naturalium dicte 

Seghewigis erga #dictum# Johannem (dg: d) filium quondam Erenberti de 

Nijsterle acquisiverat prout in litteris [et quam] quartam partem 

primodictus Johannes nunc ad se spectare dicebat supportavit Alardo filio 

Henrici dicti Scoetken de Os (dg: suportavit) cum litteris et jure 

[occacione dicte] quarte partis promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui (dg: s) deponere. Testes (dg: datum supra) testes Scilder et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 10 do 16-08-1386. 

....... gnd Vetter zvw Johannes gnd Vetter van Mierde verkocht aan 

Marcelius Vervijns (1) ¾ deel van een huis en tuin in Oisterwijk, tussen 

Willelmus Luten enerzijds en Jacobus Martini anderzijds, (2) ¾ deel van 3 

stukken land in Oisterwijk, (2a) naast Nijcholaus Sceijven, (2b) tussen 

Johannes van Enghelen enerzijds en Hilla Sceijven anderzijds, (2c) tussen 

Johannes van Dordrecht enerzijds en een gemene weg anderzijds, in cijns aan 

hem uitgegeven door Cristina wv mr van Oesterwijc chirurgijn, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 

 

....... [d]ictus Vetter filius quondam Johannis dicti Vetter de Mierde 

tres quartas partes domus et orti sitorum in Oesterwijc inter hereditatem 

Willelmi Luten ex uno et inter hereditatem Jacobi Martini ex alio atque 

(dg: pecias) tres quartas partes trium peciarum terre sitarum in parochia 

de Oesterwijc [quarum una] iuxta hereditatem Nijcholai (dg: Sceijve) 

Sceijven (dg: ex uno) #et altera# inter hereditatem Johannis de (dg: 

Dordrecht ex alio) Enghelen ex !alio et inter hereditatem Hille Sceijven 

ex [alio et tercia inter] hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et 

inter communem plateam ex alio sunt site datas sibi ad censum a Cristina 

relicta quondam magistri [de] Oesterwijc cyrurgici prout in litteris 

vendidit Marcelio (dg: Verw) Vervijns supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 11 do 16-08-1386. 

Walterus van Mierde zvw Johannes gnd Vetter verkocht aan Marcelius Vervijns 

¼ deel van (1) een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, tussen Willelmus 

Luijten enerzijds en Jacobus Mertens anderzijds, (2) 3½ lopen land van 

wijlen Mathijas gnd Mersman behorend bij voornoemd huis en erf, in 

Oisterwijk, op de Akkers aldaar, aan voornoemde Walterus in cijns 

uitgegeven door Godescalcus gnd Moelner en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Mathijas Mersmans, belast met de cijns83 in de brief vermeld. 

 

Walterus de Mierde filius quondam Johannis dicti Vetter unam quartam 

partem domus et aree et orti sitorum in Oesterwijc inter hereditatem 

Willelmi Luijten [ex uno et inter hereditatem] Jacobi Mertens ex alio 

                         
83 Zie ← BP 1177 f 211v 08 ma 30-10-1385, deze cijns was door Godescalcus 

Moelner en zijn vrouw Heijlwigis dvw Mathijas Mersman verkocht aan Johannes 

Carnauwe. 
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atque trium et dimidie lopinatarum terre quondam Mathije dicti Mersman ad 

dictum domum et aream spectantium .. ..... [Oe]sterwijc supra agros 

ibidem sitarum datam ad censum dicto Waltero a Godescalco dicto Moelner 

et Heijlwige eius [84uxore filia quo]ndam Mathije Mersmans prout in 

litteris vendidit Marcelio Vervijns cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte [sui deponere ecepto censu in dictis 

litteris contento]. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318r 12 do 16-08-1386. 

....... ?Wellen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ?Wellen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 09 f.318v. 

 in crastino assumptionis: donderdag 16-08-1386. 

 in octavis Laurencii: vrijdag 17-08-1386. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 18-08-1386. 

 Dominica post assumptionem: zondag 19-08-1386. 

 anno LXXX sexto mensis augusti die XIX: zondag 19-08-1386. 

 in octavis assumptionis: woensdag 22-08-1386. 

 

BP 1177 f 318v 01 do 16-08-1386. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus Merlaer gaf uit aan Henricus 

Jacobs soen (1) een beemd, in Uden, ter plaatse gnd Onder Wedehagen, tussen 

Henricus gnd Snellarts soen enerzijds en Gerardus Kepkens anderzijds, (2) 

een beemd, in Uden, ter plaatse gnd in der Wijst, tussen hr Egidius zvw hr 

Godefridus van Os enerzijds en Ambrosius gnd Broes van der Wedehagen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 schelling grondcijns en thans 

voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Beide brieven overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus de Merlaer filius senior Rodolphi Merlaer quoddam pratum situm 

in parochia de (dg: Vude) Uden in loco dicto Onder Wedehagen inter 

hereditatem Henrici dicti Snellarts soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Kepkens ex alio et quoddam pratum situm in dicta parochia in loco 

dicto in der Wijst inter hereditatem domini Egidii filii quondam domini 

Godefridi de Os ex uno et inter hereditatem Ambrosii dicti Broes van der 

(dg: Ve Vo) Wedehagen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico (dg: fil) Jacobs soen ab eodem hereditarie possidendum pro duobus 

solidis (dg: .) census domino fundi exinde solvendis atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit promisit super omnia sufficientem facere. Testes Scilder 

et Goessuinus datum in crastino assumptionis. Tradentur ambe littere 

dicto Henrico. 

 

BP 1177 f 318v 02 do 16-08-1386. 

Ghibo Kesselman de jongere beloofde aan Johannes van Scijnle, tbv kv 

voornoemde Johannes van Scijnle, een n-erfcijns van 15 schelling geld, een 

helft85 te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

de helft in 4 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen erfgoed van Henricus 

Kersmaker enerzijds en erfgoed van voornoemde kinderen anderzijds. 

 

Ghibo Kesselman junior promisit Johanni de Scijnle ad opus liberorum 

liberorum eiusdem Johannis de Scijnle (dg: so) quod ipse Ghibo dabit et 

                         
84 Aanvulling op basis van BP 1175 f 155v 09. 
85 Zie ← BP 1176 f 305v 08 za 16-05-1383, erfdeling mbt ondermeer deze 4 

kamers. 
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exsolvet dictis liberis dictis Johannis hereditarium censum XV solidorum 

monete hereditarie #mediatim# nativitatis Domini et mediatim Johannis ex 

medietate (dg: d..) ad dictum Ghibonem spectante in quatuor cameris cum 

suis fundis sitis in Busco in (dg: vico) vico tendente a vico 

Hijnthamensi versus Wijnmolenberch inter hereditatem (dg: H) Henrici 

Kersmaker ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum ex alio ut 

dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 318v 03 do 16-08-1386. 

(dg: Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus en Johannes van 

Vladeracken beloofden aan Borch). 

 

(dg: Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici et 

Johannes de Vladeracken promiserunt Borch). 

 

BP 1177 f 318v 04 do 16-08-1386. 

Johannes zvw Denkinus van den Huusbergen beloofde aan Johannes van 

Merendonc 4 Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-

02-1387) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Denkini van den Huusbergen promisit Johanni de 

Merendonc IIII Brabant dobbel seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 318v 05 do 16-08-1386. 

De broers Willelmus, Johannes en Arnoldus, kvw hr Rutgherus van Ouden 

ridder, beloofden na te komen hetgeen hr Rijcoldus Koc en hr Theodericus 

Rover, ridders, Theodericus Rover zvw hr Emondus en Johannes zv Truda 

eendrachtig zullen uitspreken, mbt goederen van wijlen voornoemde hr 

Rutgherus en zijn vrouw vrouwe Eva en tegoeden, die voornoemde hr Rutgherus 

en vrouwe Eva van verschillende personen tegoed hadden, op straffe van 400 

Brabantse dobbel, aan de hertogin te betalen door de nalatige partij. 

 

Willelmus Johannes et Arnoldus (dg: de) fratres liberi quondam domini 

Rutgheri de Ouden militis (dg: super omnibus discordiis querelis etc 

habitis seu motis inter dictas partes a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem) promiserunt rata servare quecumque dominus Rijcoldus 

Koc et dominus Theodericus Rover milites Theodericus Rover filius quondam 

domini Emondi et Johannes filius Trude concorditer dixerint et 

ordinaverint de quibuscumque bonis #hereditariis et paratis et de 

?debitis que dictus dominus Rut et domina Eva tenebant personis 

quibuiscumque# que fuerant dicti quondam domini Rutgheri et domine Eve 

eius conthoralis sub pena CCCC Brabant dobbel dandorum domine nostre 

ducisse a illo qui (dg: dictam) huiusmodi ordinacionem et dictum non 

servabit ratas et firmas. Testes (dg: dat) Raet et Goessuinus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 318v 06 do 16-08-1386. 

Voornoemde Willelmus van Ouden beloofde aan zijn broers Johannes en 

Arnoldus zich te houden aan de eendrachtige uitspraak van voornoemde vier, 

mbt feodale goederen van wijlen voornoemde hr Rutgherus. 

 

Dictus Willelmus de Ouden promisit super omnia (dg: ratam servare) 

#Johanni suo (dg: fratri) et Arnoldo suis fratribus# quod ipse rata 

servabit quecumque dicti quatuor ordinabunt et dixerint #concorditer# de 

quibuscumque bonis feodalibus dicti quondam domini Rutgheri. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 318v 07 vr 17-08-1386. 

Leonius van Erpe en zijn broer Henricus van Erpe beloofden aan Petrus van 

Gheffen 48 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, 
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met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Leonius de Erpe et Henricus de Erpe eius frater promiserunt Petro de 

Gheffen XLVIII Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Scilder et Goessuinus datum in octavis Laurencii. 

 

BP 1177 f 318v 08 vr 17-08-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318v 09 za 18-08-1386. 

Arnoldus van Kessel, Willelmus Gielijs soen en Vastradus van Berkel 

beloofden aan Johannes van Zidewijnden, tbv Johannes zv voornoemde Johannes 

van Zidewijnden, 200 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak per mud, na 

maning te leveren. 

 

Arnoldus de Kessel Willelmus Gielijs soen et Vastradus de Berkel 

promiserunt Johanni de Zidewijnden ad opus Johannis filii eiusdem 

Johannis de Zidewijnden ducentos modios avene mensure de Busco (dg: ad 

monitionem persolvendos) scilicet #de# meliori venienti in Busco ad forum 

minus in valore una placke de quolibet modio mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos. Testes Lonijs et Raet datum sabbato post 

assumptionem. 

 

BP 1177 f 318v 10 za 18-08-1386. 

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

van Eijndoven, beloofden voornoemde drie schadeloos te houden. De brief 

overhandigen aan een van hen. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes de Eijndoven et Theodericus Bijlant fratres liberi quondam 

domini Johannis de Eijndoven promiserunt dictos 3 indempnes servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1177 f 318v 11 zo 19-08-1386. 

Henricus nzvw hr Theodericus van Eijndoven priester verkocht aan Elijas van 

Zelem de helft in een kamer met ondergrond en tuin in Eindhoven, in de 

Sijcstraat, naast erfgoed dat was van Deliana ndvw hr Petrus Everardi 

priester. 

 

Henricus filius naturalis domini quondam Theoderici de Eijndoven 

presbitri medietatem ad se spectantem in quadam camera cum suo fundo et 

orto sitis in (dg: Eijd) Eijndoven in vico dicto Sijcstrate #contigue# 

iuxta hereditatem que fuerat Deliane filie naturalis quondam (dg: na) 

domini Petri Everardi presbitri (dg: ex uno et inter hereditatem 

supportavit) #vendidit# Elije de Zelem promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Goessuinus datum 

dominica post assumptionem. 

 

BP 1177 f 318v 12 zo 19-08-1386. 

Hiervan een instrument maken; de koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van schepenen en Godefridus Veren Aleijden soen van 

Scijnle. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: per) hoc addito quod recognovit 

sibi de pretio vendicionis fore satisfactum. Acta in camera presentibus 

scabinis et Godef[rido] quondam Veren Aleijden soen de Scijnle testibus 
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datum anno LXXX sexto mensis (dg: ag) augusti die XIX hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 318v 13 zo 19-08-1386. 

Voornoemde Elijas beloofde aan voornoemde Henricus 5 Brabants ?Dobarts 

dobbel, 30 Vlaamse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met 

Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) en de andere helft met Sint-Remigius over 

een jaar (di 01-10-1387). De brief overhandigen aan hem of aan Godefridus 

van Eijndoven. 

 

Dictus Elijas promisit dicto Henrico quinque Brabants ?Dobarts dobbel 

scilicet XXX Vleemsche placken pro quolibet dobbel [computato] mediatim 

pasce (dg: et mediatim) proxime futuro et mediatim a Remigii proxime 

futuro ultra annum. Testes datum supra. Traditur sibi vel Godefrido de 

Eijndo[ven]. 

 

BP 1177 f 318v 14 wo 22-08-1386. 

Johannes zvw Rodolfus Rover van Vladeracken droeg over aan zijn broer 

Henricus, voor de duur van diens leven, het schrijfambt van de villicacio 

van de Maas. 

 

Johannes filius quondam Rodolfi Rover de Vladeracken officium #scribatus# 

villicacionis de Mosa ut dicebat supportavit Henrico suo fratri ab eodem 

Henrico quoad vixerit [possidendum] promittens warandiam ad vitam dicti 

Henrici et obligationem deponere. Testes Neijnsel et Raet datum in 

octavis assumptionis. 

 

BP 1177 f 318v 15 wo 22-08-1386. 

Arnoldus van den Hoeve van Zonne beloofde aan Henricus gnd die Jonghe van 

Haren 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) 

in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus van den Hoeve de Zonne promisit Henrico dicto die Jonghe de 

Haren XX modios #bone en nove# siliginis mensure de Busco solvendos 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos (dg: 

i). Testes Scilder et Emont datum supra. 

 

BP 1177 f 318v 16 ±wo 22-08-1386. 

Cristianus die Rode beloofde aan zijn schoonvader Volcquinus Mijs soen de 

goederen van voornoemde Volcquinus nooit te verkopen ........ 

 

Cristianus die Rode promisit super omnia Volcquino Mijs soen suo socero 

quod ipse Cristianus (dg: h) bona dicti Volcquini numquam vendet ....... 

....... ....... 

 

BP 1177 f 318v 17 ±wo 22-08-1386. 

Voornoemde Cristianus die Rode beloofde aan zijn voornoemde schoonvader 

Volcquinus Mijs soen, bij de deling van de goederen, die voornoemde 

Volcquinus zal nalaten, 150 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde in te brengen. 

 

Cristianus predictus promisit super omnia dicto Volcquino quod #si# ipse 

ad divisionem faciendam de bonis que dictus Volcquinus in sua morte [post 

se relinquet venire] et ea condividere extunc dictus Cristianus ad 

huiusmodi divisionem reimportabit centum et quinquaginta aude scilde 

[boni auri et iusti] ponderis seu aliud pagamentum eiusdem valoris 

antequam ad huiusmodi divisionem poterit venire et dicta bona 

condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 318v 18 ±wo 22-08-1386. 

Johannes Scillinc en Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover beloofden aan 

Godefridus van Gheldorpe zvw Philippus van Eijcke ?4 mud? rogge, Bossche 
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maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Scillinc et Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover 

promiserunt Godefrido de Gheldorpe filio quondam Philippi de Eijcke 
?IIII ?m[odios] siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Neijnsel et Emont 

datum supra. 

 

BP 1177 f 318v 19 ±wo 22-08-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

....... .. plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 10 f.319. 

 in vigilia Bartholomei: donderdag 23-08-1386. 

 

BP 1177 f 319r 01 do 23-08-1386. 

Hr Gerardus Vos priester droeg over aan Petrus van Ghilze een b-erfpacht 

van 5 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, die Henricus Onmate leverde aan 

wijlen Theodericus Lurinc, gaande uit een hoeve, van voornoemde Henricus 

Onmate, in Hilvarenbeek, tussen erfgoed, gnd Uitfanc, behorend aan Johannes 

Coninc enerzijds en een hek gnd Loeveke anderzijds, welke pacht aan 

voornoemde hr Gerardus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde oom 

Theodericus Lurinc. 

 

Dominus Gerardus Vos presbiter hereditariam paccionem quinque lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Ghestel) #Hildwaren#beke quam Henricus Onmate 

Theoderico quondam Lurinc solvere consuevit annuatim ex quadam hova seu 

quodam manso dicti Henrici Onmate sita in parochia de Hildwarenbeke inter 

hereditatem (dg: Jo) dictam Uijtfanc spectantem ad Johannem (dg: Coninc) 

Coninc ex uno et inter repagulum dictum Loeveken ex alio et quam 

paccionem dictus dominus Gerardus sibi de morte dicti Theoderici Lurinc 

sui avunculi successione advolutam esse dicebat supportavit Petro de 

Ghilze promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lonijs et Goeswinus datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1177 f 319r 02 do 23-08-1386. 

Johannes zvw Denkinus van den Acker verkocht aan Hermannus Sticker, tbv hem 

en zijn vrouw Metta, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 bunder broekland, in Boxtel, 

in Liemde, ter plaatse gnd ....donc, tussen Lambertus van den Acker 

enerzijds en Engbertus van den Acker anderzijds, reeds belast met 1 oude 

groot grondcijns. De langstlevende krijgt de helft van de pacht. 

 

Johannes filius quondam Denkini van den Acker legitime vendidit Hermanno 

Sticker ad opus sui et ad opus Mette sue uxoris vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Hermanni et Mette et non ultra purificationis #et in Busco# ex 

uno bonario paludis sito in parochia de Bucstel in jurisdictione de 

Liemde #in loco dicto ....donc# inter h[ereditatem] Lamberti van den 

Acker ex uno et inter hereditatem Engberti van den Acker ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo domino fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere et alteram! diutius vivens (dg: dictam pensionem) 

medietatem dicte pensionis ad eius vitam possidebit (dg: p ei decess). 

Testes Scilder et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 319r 03 do 23-08-1386. 

Andreas zv Andreas gnd Raventeers ev Jutta dvw hr Henricus Bac eertijds 

dekaan van de kerk van Oirschot verkocht aan Hermannus van der Bruggen van 
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Breda een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Oirschot, die Hermannus gnd 

Brant aan eerstgenoemde Andreas met Lichtmis op het onderpand levert, 

gaande uit een stuk land gnd Cleijlaer, in Oirschot, in de herdgang van 

Ertbruggen, tussen voornoemde Hermannus enerzijds en de gemeint anderzijds. 

De brief overhandigen aan Walterus Daniels soen of aan hem. 

 

Andreas filius Andree dicti Raventeers maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Jutte (dg: -s) sue uxoris filie quondam domini Henrici Bac 

decani olim ecclesie Oerscottensis hereditariam paccionem duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot quam Hermannus dictus Brant 

primodicto Andree solvere tenetur hereditarie purificationis et in (dg: 

Oerscot) #supra peciam terre infrascriptam# tradere ex quadam pecia terre 

dicta Cleijlaer sita in parochia de Oerscot in pastoria de (dg: ..) 

Ertbruggen inter hereditatem dicti Hermanni et inter (dg: here) 

communitatem ex alio ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# Hermanno van 

der Bruggen de Breda promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

Tradetur littera Waltero Daniels soen vel sibi. 

 

BP 1177 f 319r 04 do 23-08-1386. 

Voornoemde Andreas zv Andreas gnd Raventeers ev Jutta dvw hr Henricus Bac 

verkocht aan Hermannus van der Bruggen van Breda een b-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Oirschot, die Godefridus van den Merevenne hem met Lichtmis 

in Oirschot levert, gaande uit een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die Petrus van den Loect aan voornoemde Godefridus levert uit een 

erfenis gnd ter Moer, in Oirschot. 

 

Dictus Andreas ut supra hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot quam Godefridus van den Merevenne sibi solvere tenetur 

hereditarie purificationis et (dg: supra) in Oerscot tradere ex 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis dicte mensure quam Petrus 

van den Loect dicto Godefrido solvere tenetur hereditarie ex quadam 

hereditate dicta ter Moer sita in parochia de Oerscot ut dicebat 

supportavit #vendidit# Hermanno van der Bruggen de Breda promittens (dg: 

w) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 319r 05 do 23-08-1386. 

(dg: Gerardus Balij). 

 

BP 1177 f 319r 06 do 23-08-1386. 

(dg: Andreas Raventeers verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Andreas Raventeers prebuit et reportavit). 

 

BP 1177 f 319r 07 do 23-08-1386. 

Johannes Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 319r 08 do 23-08-1386. 

De broers Johannes en Gerardus, kvw Erardus gnd die Premser, beloofden aan 

Johannes van Edingen en zijn vrouw Mechtildis dvw Henricus van Oerscot een 

lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve, aan eerstgenoemde Johannes behorend, 6 

bunder groot, in Venloen, ter plaatse gnd Kraanven, reeds belast met 1 

plakmeeuw. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes (dg: filius quondam et Gerardus dictus Elen) et Gerardus 

#dictus# Elen fratres liberi quondam (dg: ....) Erardi dicti die (dg: 

Bre) Premser promiserunt super habita et habenda se daturum et soluturum 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

144 

Johanni de Edingen et Mechtildi eius (dg: fi) uxori filie quondam Henrici 

de Oerscot vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot 

anno quolibet ad vitam dictorum Johannis de Edingen et Mechtildis et non 

ultra purificationis et in Busco tradere ex (dg: omnibus manso ?dicto 

die) #quodam# manso ad primodictum Johannem spectante sex bonaria 

continente sito in parochia de Venloen in loco Craenvenne ut dicebant 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta una placmeuwe exinde solvenda et 

sufficientem facere et alter dutius vivens integraliter possidebit. 

Testes Raet et Steenwech datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1177 f 319r 09 do 23-08-1386. 

Willelmus zv Johannes gnd Metten soen van Erpe vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan 

van zijn vader. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Metten soen de Erpe cum instantia petiit 

a dicto Johanne licenciam exeundi et eundi extra domum et convictum et 

expensas dicti Johannis sub modo emancipationis ad jus oppidi et Johannes 

predictus in hoc annuens etc. 

 

BP 1177 f 319r 10 do 23-08-1386. 

Voornoemde Johannes gnd Metten soen van Erpe schonk aan zijn voornoemde 

zoon Willelmus (1) een stuk land, in Erp, tussen Wesselinus gnd Wesselens 

soen enerzijds en een gemene weg die daar naar de kerk loopt anderzijds, 

welk stuk land Johannes Blaffart gekocht86 had van Fredericus Hoernken, en 

welk stuk land voornoemde Johannes Metten soen vernaderd87 had van 

voornoemde Johannes Blaffart, (2) 1/3 deel van een huis, erf en aangelegen 

tuin, in Erp, tussen Walterus Sniders enerzijds en wijlen Andreas Hoernken 

anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde Johannes Metten soen verworven had van 

Elsbena wv Barnirus zvw Willelmus Hoernken en haar zoon Ghisbertus. De 

brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Dictusque Johannes quandam peciam terre sitam in parochia de Erpe inter 

hereditatem Wesselini dicti Wesselens soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem viam (dg: ex) tendentem ibidem ad ecclesiam ex alio 

quam peciam terre (dg: dictus Johannes Metten soen erg) Johannes Blaffart 

erga Fredericum Hoernken emendo acquisiverat et quam peciam terre dictus 

Johannes Metten soen erga dictum Johannem Blaffart per modum redempcionis 

e jure proximitatis acquisiverat prout in litteris atque terciam partem 

domus et aree et orti sibi adiacentis sitorum in parochia de Erpe inter 

hereditatem Walteri Sniders ex uno et inter hereditatem quondam Andree 

Hoernken ex alio cum suis attinentiis quam terciam partem dictus Johannes 

Metten soen erga Elsbenam relictam quondam Barniri filii quondam Willelmi 

Hoernken et Ghisbertum eius filium acquisiverat ut dicebat primodicto 

Willelmo suo filio nomine dicte emancipacionis supportavit (dg: su) cum 

dictis litteris et jure [promittens] ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera primodicto 

Johanni. 

 

BP 1177 f 319r 11 do 23-08-1386. 

Egidius Ywijns soen en zijn zoon Ywanus droegen over aan Arnoldus Hoernken 

hun deel in goederen, die waren van wijlen Willelmus Berijs soen. 

 

Egidius Ywijns soen et Ywanus eius filius totam partem et omne jus eis 

competentes quovismodo in quibuscumque bonis que fuerant quondam Willelmi 

Berijs soen quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant 

supprotaverunt Arnoldo Hoernken promittentes ratam servare et 

                         
86 Zie ← BP 1177 f 210v 15 do 26-10-1385, verkoop van het stuk land aan Johannes Blaffart. 
87 Zie ← BP 1177 f 210v 17 do 26-10-1385, vernadering door Johannes Metten soen. 
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obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et Goeswinus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 319r 12 do 23-08-1386. 

Voornoemde Egidius en zijn zoon Ywanus beloofden aan voornoemde Arnoldus 

Hoernken geheel de oogst, die voornoemde Egidius en Ywanus in het huidige 

jaar hebben ontvangen van goederen die waren van wijlen Willelmus Kerijs 

soen, te zullen geven aan Heijlwigis dvw mr Nijcholaus van Erpe en Henricus 
?Bathen soen van Vechel, zodat voornoemde Arnoldus Hoernken daarvan geen 

schade ondervindt, voorzover voornoemde Arnoldus met twee getuigen kan 

bewijzen dat voornoemde Egidius en Ywanus die oogst hebben ontvangen. 

 

Dicti Egidius et Ywanus eius filius promiserunt super omnia dicto Arnoldo 

Hoernken quod ipsi omnes fructus et proventus dictos scharen quos dicti 

Egidius et Ywanus de bonis quibuscumque que fuerant quondam Willelmi 

Kerijs soen perceperunt et levaverunt in anno presenti dabunt et 

deliberabunt et exponent Heijlwigi filie quondam magistri Nijcholai de 

Erpe et Henrico ?Bathen soen de Vechel (dg: pro) sic quod dicto Arnoldo 

Hoernken dampna exinde non eveniant scilicet prout (dg: et q) et in 

quantum dictus Arnoldus per duos testes sive fuerint oppidani sive non 

probare poterit quod dicti Egidius et Ywanus huiusmodi fructus 

perceperunt et levaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 319r 13 do 23-08-1386. 

Voornoemde Egidius Ywijns soen ontlastte Fredericus Hoernken van 10 oude 

schilden, die voornoemde Egidius voor schepenen van ?Veghel gewonnen had 

van voornoemde Fredericus, en van alle geschillen. 

 

Dicti Egidius (dg: et Ywanus) quitum clamaverunt Fredericum Hoernken a 

decem aude scilde quos dictus Egidius prosecutus fuerat supra dictum 

Fredericum coram scabinis de ?Vechel [et ab] omnibus causis quibus ipse 

Egidius dictum Fredericum impetere posset a quocumque evoluto usque in 

diem presentem. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 A 11 f.319v. 

 in decollacione Johannis: woensdag 29-08-1386. 

 

BP 1177 f 319v 01 wo 29-08-1386. 

Walterus zvw Walterus van Os steenbakker en Arnoldus van Enode ev 

Heijlwigis dvw voornoemde Walterus van Os maakten een erfdeling van 

goederen die zij bezitten. 

Voornoemde Arnoldus van Enode kreeg (1) een b-erfcijns van 60 pond (dg: 

geld), een gouden kruiskens mottoen voor 25 groten gerekend of ander 

paijment, met Sint-Jan in Den Bosch te betalen, gaande uit goederen gnd ten 

Velde, eertijds van wijlen Beertkinus gnd van den Velde, in Sint-Oedenrode, 

naast goederen die waren van wijlen Arnoldus van den Velde, welke cijns 

voornoemde wijlen Walterus van Os gekocht had van Emondus gnd Rover zvw 

Johannes van Hellu, (2) een b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door Johannes zvw 

Godefridus die Laet van Os, (3) ½ morgen land in Oss, op de gemeint, ter 

plaatse gnd op den Brant, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

voornoemde wijlen Walterus beurde uit laatstgenoemde ½ morgen land, welke 

cijns van 20 schelling voornoemde wijlen Walterus van Os verworven had van 

Johannes zvw Goessuinus van Os, (5) een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht 

door Nijcholaus zv Arnoldus gnd Groetart van Os, (6) 20 schelling erfelijke 

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

gerekend of ander paijment even goed in waarde, daags na Lichtmis in Oss te 

betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door Cristianus zvw 

Petrus Coninc, (7) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door 
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Arnoldus gnd Graet? van Osse, (8) een vak in Den Bosch, op het gewanthuis, 

aan de kant van de kerk van de Minderbroeders, tussen het vak van Zegherus 

gnd Hughen soen enerzijds en het vak van Henricus van den Laer en Johannes 

van Maren anderzijds, welk vak voornoemde wijlen Walterus van Os gekocht 

had van Johannes Spierinc zv Johannes die Bije van Hezewijc, (9) een huis 

en erf van voornoemde wijlen Walterus van Os, in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Moelner enerzijds en het 

woonhuis van voornoemde wijlen Walterus van Os waarin hij gestorven was 

anderzijds, (10) een hofstad van voornoemde wijlen Walterus, in Oss, aan de 

Broekstraat, direct naast erfgoed van Heijlwigis Keijsers. 

 

[Wal]terus filius quondam Walteri de Os pannicide et Arnoldus de Enode 

maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Walteri de Os 

palam recognoverunt divisionem hereditaria mutuo fecisse de quibusdam 

bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione hereditarius 

census sexaginta librarum (dg: monete) denario aureo cruijskens mottoen 

vocato boni auri et iusti ponderis #pro XXV grossis computato seu 

alterius pagamenti# solvendus hereditarie in festo nativitatis baptiste 

ex bonis dictis communiter ten Velde que fuerant quondam Beertkini dicti 

van den Velde sitis in parochia de Rode sancte contigue iuxta (dg: 

hereditatem) bona que fuerant quondam Arnoldi van den Velde atque ex 

attinentiis primodictorum bonorum singulis et universis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis et in Busco tradendus et deliberandus quem 

censum dictus quondam Walterus de Os erga Emondum dictum Rover filium 

quondam Johannis de Hellu emendo acquisiverat prout in litteris item 

hereditarius census quatuor librarum monete solvendus hereditarie 

nativitatis Domini venditus dicto quondam Waltero de Os a Johanne filio 

quondam Godefridi (dg: de Laet) die Laet de Os prout in litteris atque 

dimidium iuger terre situm in parochia de Osse supra communitatem ad 

locum dictum communiter op den Brant atque hereditarius census XX 

solidorum monete #quem dictus quondam Walterus# solvendum habuit ex 

iamdicto dimidio iugero terre quem censum XX solidorum dictus quondam 

Walterus de Os erga Johannem filium quondam Goessuini de Os acquisiverat 

prout in litteris item hereditarius census XL solidorum monete solvendus 

hereditarie nativitatis Domini venditus dicto quondam Waltero de Os a 

Nijcholao filio Arnoldi dicti Groetart de Os item (dg: hereditarius 

census) viginti solidi annue et hereditarie pensionis grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti equeboni in valore solvendi anno 

quolibet in crastino purificationis et in Osse tradendi venditi dicto 

quondam Waltero de Os a Cristiano filio quondam Petri Coninc prout in 

litteris item hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie nativitatis Domini vendita dicto quondam Waltero de 

Os ab Arnoldo dicto Graet? de Osse (dg: prout) atque quidam stallus 

dictus communiter een vac situs in Busco supra domum pannorum in latere 

versus ecclesiam fratrum minorum inter stallum Zegheri dicti Hughen soen 

ex uno et inter stallum Henrici van den Laer et Johannis de Maren ex alio 

quem stallum dictus quondam Walterus de Os erga Johannem Spierinc filium 

(dg: quondam) Johannis die Bije de Hezewijc emendo acquisiverat item 

domus et area dicti quondam Walteri de Os sita in Busco in vico dicto 

Gorterstraet inter hereditatem quondam Johannis Moelner ex uno et inter 

(dg: he) domum habitationis dicti quondam Walteri de Os in qua idem 

quondam Walterus decessit #(dg: cum) prout ibidem sita est# ex alio item 

domistadium #dicti quondam Walteri# situm in parochia de Os ad vicum 

dictum Broecstraet contigue iuxta hereditatem Heijlwigis Keijsers dicto 

Arnoldo de Enode cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus etc 

promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes Neijnsel 

et Raet datum in decollacione Johannis. 

 

BP 1177 f 319v 02 wo 29-08-1386. 

Voornoemde Walterus zvw Walterus van Os steenbakker kreeg (1) een 
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b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde 

wijlen Walterus van Os verkocht door Henricus gnd Veren Yden soen van Os, 

(2) een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, aan 

voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door Johannes gnd van Hieren, 

wonend in Gemonden, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door Nijcholaus 

zv Oda gnd van Hijnen, (4) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met 

Sint-Martinus te betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht 

door Johannes zvw Henricus gnd Hensen soen van Os, (5) een b-erfcijns van 

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

helft met Sint-Jan, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door 

Johannes gnd Snegghelen en zijn kinderen Johannes, Ermgardis en 

Enghelberna, (6) een erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Remigius te 

betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door Hugho zvw 

Arnoldus gnd Neijseken, (7) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, 

met Kerstmis te betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht 

door Jacobus zv Egidius van Loen, wonend in Loon, (8) 40 schelling geld 

b-erfcijns die wijlen Walterus van Os beurde, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een stukje erfgoed, 24½ voet breed, 

in Den Bosch, in de Gorterstraat, naast erfgoed van voornoemde wijlen 

Walterus van Os, (9) een b-erfcijns van 20 schelling, met Kerstmis te 

betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door Henricus zv 

Yda gnd Ver Yden, (10) een erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met 

Sint-Jan te betalen, aan voornoemde wijlen Walterus verkocht door Paulus 

zvw Johannes zv Paulus van Geffen, (11) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen, verkocht door? Lambertus van Erdebruggen van 

Bucstel, (12) een b-erfcijns van 40 schelling geld, Met Sint-Remigius te 

betalen, verkocht door Willelmus en Aleijdis, kv Adam van den Kerkhof van 

Osse, (13) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

verkocht? door Arnoldus zvw Johannes gnd Oemken, (14) een b-erfcijns van 20 

schelling, met Pasen te betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van Os 

verkocht door Henricus gnd Veren Yden soen van Os, (15) een b-erfcijns van 

3 pond voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde wijlen 

Walterus van Os verkocht door de broers Lambertus en Johannes, zv Elizabeth 

van ?Ertbrugghen, (16) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, een 

helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, aan 

voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door ?Heijlwigis ....... ....... 

van wijlen Goessuinus gnd metter Zoch, (17) een b-erfcijns van 20 schelling 

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

aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door Petrus gnd van Macharen 

voller, (18) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door ....... van wijlen 

Goeswinus van Os, (19) een b-erfcijns van 24 schelling geld, die voornoemde 

wijlen Walterus van Os met Sint-Jan beurde uit ....... van een erfgoed in 

Den Bosch, aan de straat die loopt van de Peperstraat naar de huizinge van 

wijlen Willelmus van Berkel, tussen erfgoed gnd die Oude ....... enerzijds 

en erfgoed van Arnoldus van Zochghel anderzijds, (20) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde wijlen Walterus van 

Os verkocht door Johannes, zv Johannes Mersman van Os en diens vrouw Betta, 

(21) een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan voornoemde wijlen Walterus 

van Os verkocht door Nijcholaus zvw Arnoldus gnd Groetaert van Os, (22) een 

erfcijns van .. ......., met Sint-Jan te betalen, aan voornoemde wijlen 

Walterus van Os verkocht door Willelmus van Ertbruggen van Bucstel, (23) 

een erfcijns van .. ......., een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door 

Henricus zvw Matheus gnd Gheghel, (24) een erfcijns van .. ....... geld, 

die voornoemde wijlen Walterus van Os met Kerstmis beurde, gaande uit een 

huis en tuin in Den Bosch, in de ?Gorterstraat, tussen Elizabeth wv 

Johannes Ghevarts enerzijds en Johannes van Geffen wollenklerenwever 

anderzijds, (25) een b-erfpacht van .. ..... rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door 
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Andreas van Bernheze van Os zvw ....... ......., (26) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, aan voornoemde wijlen 

Walterus van Os verkocht door Petrus gnd ?Toijte, (27) een b-erfpacht van 

.. ..... en .. zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

voornoemde wijlen Walterus verkocht door Paulus zv Johannes zvw ?Paulus van 

Gheffen {f.320r} (28) een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door 

Paulus zv Johannes zvw Paulus wonend in Geffen, (29) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, aan voornoemde 

wijlen Walterus van Os verkocht door Elizabeth van Ertbrugghen wv Johannes 

van Eertbruggen, (30) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan voornoemde wijlen Walterus verkocht door Elizabeth 

van Eerbeth? wv Johannes van Eertbruggen, (31) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, ....... van Ertbruggen zv 

Elizabeth van Ertbruggen, (32) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, binnen 4 dagen rond Pinksteren te leveren, aan voornoemde wijlen 

Walterus van Os verkocht door Hilla dvw Ghisbertus gnd Sorghe, (33) de 

helft van een kamp, 5 morgen 4 hont groot, in Nulant, ter plaatse gnd die 

Lange Dijnthersche Hoeve, tussen wijlen Petrus van Hijntham enerzijds en 

wijlen een zekere Cnode van Vucht anderzijds, welke helft Johannes van den 

Kloot klerk tbv Walterus van Os steenbakker gekocht had van Johannes 

Spijerinc zvw Theodericus van Ghestel van Dijnther, (34) een stuk land gnd 

die Stelt, in Oss, ter plaatse gnd Westerakker, aan voornoemde wijlen 

Walterus verkocht door Johannes ev Aleijdis van Zanbeke, (35) een stuk land 

in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, dat Cristina wv voornoemde Walterus van 

Os verworven had van Johannes zvw Henricus Vernen Yden soen, (36) een stuk 

land, iets meer of minder dan 2 hont groot, in Oss, ter plaatse gnd 

Waalbeemden, tussen Sophija gnd Hennen enerzijds en Heijmericus van der 

Voert anderzijds, aan voornoemde wijlen Walterus van Os verkocht door 

Johannes zv Gossuinus van Osse, (37) een stuk land, 3 vat gerst groot, in 

Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen Henricus zv Adam? enerzijds en 

Johannes gnd Blesse van Os anderzijds, aan voornoemde wijlen Walterus van 

Os verkocht door Arnoldus gnd Groet Arnt van Os, (38) een stuk land in Oss, 

ter plaatse gnd op het Westerveld, tussen voornoemde wijlen Walterus van Os 

enerzijds en Hadewigis gnd Willems anderzijds, aan Cristina wv voornoemde 

Walterus van Os verkocht door Rutgherus zvw Henricus gnd Veren Yden soen 

van Os, (39) een vak in Den Bosch, op het gewanthuis, aan de kant van het 

klooster van de Minderbroeders, tussen het vak van voornoemde wijlen 

Walterus van Os enerzijds en het vak behorend aan het altaar van Sint-

Laurencius in de parochiale kerk van Den Bosch anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Walterus verkocht door Denkinus van Zelant zvw Johannes van Zelant, 

(40) een huis, erf en tuin in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen 

Johannes van Gheffen enerzijds en erfgoed waarin voornoemde wijlen Walterus 

van Os woonde anderzijds, welk huis, erf en tuin voornoemde wijlen Walterus 

van Os gekocht had van Johannes Snake?, Arnoldus gnd Snegghelen, Elizabeth 

en Yda kvw Elizabeth wv Johannes Sneggelen, en Gerardus gnd Scade szv 

voornoemde Elizabeth, (41) twee stukjes land van voornoemde wijlen Walterus 

van Os, in Oss. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census XX solidorum monete 

solvendus hereditarie nativitatis Domini venditus dicto quondam (dg: 

Henrico) Waltero de Os ab Henrico dicto Veren Yden soen de Os prout in 

litteris et hereditarius census triginta solidorum monete solvendus 

hereditarie Remigii venditus dicto quondam Waltero de Os a Johanne dicto 

de Hieren commorante in Ghemonden item hereditarius census XL solidorum 

monete solvendus hereditarie purificationis venditus dicto quondam 

Waltero de Os (dg: ..) a Nijcholao filio Ode dicte de Hijnen item 

hereditarius census trium librarum dicte monete solvendus hereditarie 

Martini venditus dicto quondam Waltero de Os a Johanne filio quondam 

Henrici dicti Hensen soen de Os prout in litteris item hereditarius 

census XX solidorum dicte monete solvendus hereditarie mediatim Domini et 
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mediatim Johannis venditus dicto quondam Waltero de Os (dg: ..) #a# 

Johanne dicto Snegghelen Johanne Ermgarde et Enghelberna eius liberis 

prout in litteris item hereditarius census triginta solidorum monete 

solvendus hereditarie Remigii venditus dicto quondam Waltero de Os ab 

Hughone filio quondam Arnoldi dicti Neijseken prout in litteris item 

hereditarius census XX solidorum dicte monete solvendus hereditarie 

nativitatis Domini venditus dicto quondam Waltero de Os a Jacobo filio 

Egidii de Loen commorante in Loen (dg: item) in litteris item (dg: 

hereditarius census) XL solidi annui et hereditarii census monete quos 

quondam Walterus de Os solvendos habuit hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quadam particula hereditatis viginti quatuor et 

dimidiam pedatas terre (dg: conti) in latitudine continente sita in Busco 

in vico grumellatorum contigue iuxta hereditatem dicti quondam Walteri de 

Os prout in litteris item hereditarius census XX solidorum solvendus 

hereditarie nativitatis Domini venditus dicto quondam Waltero de Os ab 

Henrico filio Yde dicte Ver Yden prout in litteris item hereditarius 

census viginti solidorum dicte monete solvendus hereditarie nativitatis 

Johannis venditus dicto quondam Waltero a Paulo filio quondam Johannis 

(dg: dicti) filii Pauli de Geffen [prout in] litteris item hereditarius 

census XX solidorum monete solvendus hereditarie nativitatis Johannis 

venditus Lambertus! de Erdebruggen de Bucstel item hereditarius census XL 

solidorum monete solvendus hereditarie Remigii a Willelmo et Aleijdis 

liberis (dg: quo) Ade de Atrio de Osse prout in litteris item 

hereditarius census XL solidorum monete solvendus hereditarie 

purificationis (dg: a Ar) ab Arnoldo filio quondam Johannis dicti Oemken 

prout in litteris item hereditarius census viginti solidorum solvendus 

hereditarie pasce venditus dicto quondam Waltero de Os ab Henrico dicto 

Veren Yden soen (dg: f) de Os prout in litteris item hereditarius census 

trium librarum dicte monete solvendus hereditarie nativitatis Domini 

venditus dicto quondam Waltero de Os a Lamberto et Johanne fratribus 

filiis Elizabeth de ?Ertbrugghen prout in litteris item hereditarius 

census viginti solidorum dicte monete solvendus hereditarie mediatim 

pasce et mediatim Remigii venditus dicto quondam Waltero de Os ab 

Heij[lwige?] ....... ....... Goessuini quondam dicti metter Zoch prout in 

litteris item hereditarius census viginti solidorum monete solvendus 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditus dicto [quondam 

Waltero de Os] a Petro dicto de Macharen fullone prout in litteris item 

hereditarius viginti solidorum monete solvendus hereditarie nativitatis 

Domini venditus dicto #quondam# Wal[tero de Os a] ....... ....... quondam 

Goeswini de Os prout in litteris item hereditarius census viginti quatuor 

solidorum monete quem dictus quondam Walterus de Os solvendum habuit 

hereditarie nativitatis Jo[hannis] ....... ....... ....... hereditatis 

sita in Busco ad vicum tendentem de vico dicto Peperstrate versus 

mansionem quondam Willelmi de (dg: Bel) Berkel inter hereditatem dictam 

die Aude ....... [ex una] parte et inter hereditatem hereditatem Arnoldi 

de Zochghel ex altera parte prout in litteris item hereditarius census XL 

solidorum monete solvendus hereditarie nativitatis Domini venditus dicto 

[quondam Waltero de Os] a Johanne filio (dg: quondam) Johannis Mersman de 

Os a dicto Johanne et Betta eius uxore pariter genito prout in litteris 

item hereditarius census XL solidorum monete solvendus ....... ....... 

....... ....... (dg: ex uno et dimidio v) venditus dicto quondam Waltero 

de Os a Nijcholao filio quondam Arnoldi dicti Groetaert de Os prout in 

litteris item he[reditarius census] ....... ....... hereditarie 

nativitatis Johannis venditus dicto quondam Waltero de Os a Willelmo de 

Ertbruggen de Bucstel (dg: .) prout in litteris item hereditarius census 

X.. ....... ....... ....... ....... Johannis et mediatim Domini venditus 

dicto quondam Waltero de Os ab Henrico filio quondam Mathei dicti Gheghel 

prout in litteris item hereditarius [census] ....... ....... ....... 

monete (dg: solvendus here) quem dictus quondam Walterus de Os solvendum 

habuit hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in Busco in 

vico dicto ?Gorterstraet [inter] hereditatem (dg: Eli) Elizabeth relicte 
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quondam Johannis Ghevarts ex uno et inter hereditatem Johannis de Geffen 

textoris laneorum ex alio prout in litteris [item hereditaria paccio] 

....... ..dii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis vendita dicto quondam Waltero de Os ab Andrea de Bernheze 

de Os filio quondam ....... ....... [prout it] litteris item hereditaria 

paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

Andree vendita dicto quondam Waltero de Os a Petro dicto ?Toijte ....... 

....... ....... et trium sextariorum siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis vendita dicto quondam Waltero a Paulo filio 

Johannis filii quondam ?Pauli de Gheffen ....... ....... 

 

1177 mf9 A 12 f.320. 

 in crastino decollacionis Johannis: donderdag 30-08-1386. 

 

BP 1177 f 320r 01 wo 29-08-1386. 

item hereditaria paccio unius sextarii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie purificationis vendita dicto quondam Waltero de Os a 

Paulo filio (dg: quondam) Johannis filii quondam Pauli commorantis in 

Gheffen prout in litteris item hereditaria paccio dimidii modii siliginis 

dicte mensure solvenda hereditarie Remigii vendita dicto quondam Waltero 

de Os ab Elizabeth de Ertbrugghen relicta quondam Johannis de Eertbruggen 

prout in litteris item hereditaria paccio unius modii siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie purificationis vendita dicto quondam Waltero 

ab Elizabeth de Eerbeth? (dg: de) relicta quondam Johannis de Eertbruggen 

prout in litteris item hereditaria paccio unius modii (dg: dicte) 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie nativitatis Domini ....... 

de Ertbruggen filio Elizabeth de Ertbruggen prout in litteris item 

hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie infra quatuor dies fe.... festinatas penthecostes vendita 

dicto quondam Waltero de Os ab Hilla filia quondam Ghisberti dicti Sorghe 

prout in litteris item (dg: l tria iugera medietas quinque iugerum et 

quatuor hont terre) medietas dimidii campi quinque iugera et quatuor hont 

terre continentis siti in parochia de Nuwelant in loco dicto communiter 

die Langhe Dijnther[sche] Hoeve inter hereditatem quondam Petri de 

Hijntham ex uno et inter hereditatem quondam dicti Cnode de Vucht ex alio 

#quam# medietatem dicti campi Johannes de Globo clericus ad opus Walteri 

de Os pannicide erga Johannem Spijerinc filium quondam (dg: Johannis) 

Theoderici de Ghestel de Dijnther emendo acquisiverat prout in litteris 

item pecia terre dicta die Stelt sita in parochia de Os ad locum dictum 

Westeracker (dg: inter hereditatem) venditam dicto quondam Waltero a 

Johanne marito Aleijdis de Zanbeke prout in litteris item pecia terre 

sita in parochia de Os in loco dicto Westervelt quam Cristina relicta 

dicti quondam Walteri de Os erga Johannem filium quondam Henrici Vernen 

Yden soen acquisiverat item (dg: duo hont terre parum majus vel minus 

con) pecia terre duo hont parum maius vel minus continens sita in 

parochia de Os ad locum dictum Waelbeemden inter hereditatem hereditatem 

Sophije dicte Hennen ex uno et inter hereditatem Heijmerici van der Voert 

ex alio vendita dicto quondam Waltero de Os a Johanne filio Gossuini de 

(dg: Os) Osse prout in litteris item pecia terre (dg: . ...) tria vasa 

ordei anuatim in semine capiens sita in parochia de Os ad locum dictum 

Westervelt inter hereditatem Henrici filii ?Ade ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Blesse de Os ex alio vendita dicto quondam 

(dg: Henrico) Waltero de Os ab Arnoldo dicto Groet Arnt de Os prout in 

litteris item pecia terre sita in parochia de Os in loco dicto opt 

Westervelt inter hereditatem (dg: dicti quondam) dicti quondam Walteri de 

Os ex uno et inter hereditatem Hadewigis dicte Willems ex alio vendita 

Cristine relicte dicti quondam Walteri de Os a Rutghero filio quondam 

Henrici dicti Veren Yden soen de Os prout in litteris item (dg: quidam s) 

quidam stallus dictus commniter vac situs in Busco super domum pannorum 

in latere versus conventum fratrum minorum inter (dg: here) stallum dicti 

quondam Walteri de Os ex uno et inter stallum spectans ad altare sancti 
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Laurencii siti in ecclesia parochiali de Busco ex alio venditus dicto 

quondam Waltero a Denkino de Zelant filio quondam Johannis de Zelant 

prout in litteris item domus et area et ortus siti in Busco in vico dicto 

Gorterstraet inter hereditatem Johannis de Gheffen ex uno et inter 

hereditatem in qua (dg: W) dictus quondam Walterus de Os commorari 

consuevit ex alio quos domum aream et ortum dictus quondam Walterus de Os 

erga Johannem Snake? Arnoldum dictum Snegghelen Elizabeth et Ydam pueros 

quondam Elizabeth relicte quondam Johannis Sneggelen Gerardum dictum 

Scade generum eiusdem Elizabeth emendo acquisiverat prout in litteris 

(dg: ..) #prout ibidem siti sunt et dictus quondam Waterus in eis 

decessit# primodicto Waltero cesserunt in partem (dg: prout in litteris) 

ut alter recognovit super quibus etc et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum ...... 

 

BP 1177 f 320r 02 wo 29-08-1386. 

item due particule terre dicti quondam Walteri de Os site in parochia de 

Os. 

 

BP 1177 f 320r 03 wo 29-08-1386. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Arnoldus 33 oude schilden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1386) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit dicto Arnoldo XXXIII aude scilde seu valorem ad 

Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320r 04 do 30-08-1386. 

Henricus Dicbier heer van Mierle zvw Johannes Dicbier verkocht aan Henricus 

Dicbier zvw Godefridus Dicbier (1) de helft van 16 morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Wellinus van Beke en Katherina Bacs 

enerzijds en Johannes Hacke en Henricus Keijser anderzijds, (2) 4 morgen 

land in Empel, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen voornoemde Wellinus van 

Beke enerzijds en Henricus Steijmpel anderzijds, zoals deze goederen 

behoorden aan wijlen voornoemde Johannes gnd Dicbier, belast met zegedijken 

en waterlaten en een b-erfcijns van 10 pond 5 groot oude pecunia. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle #filius quondam Johannis Dicbier# (dg: 

octo iugera terre) medietatem #ad se specantem# sedecim iugerum terre 

sitorum in jurisdictione de Empel in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem Wellini de Beke et Katherine Bacs ex uno et inter hereditatem 

Johannis Hacke et Henrici Keijser ex alio (dg: et q) et quatuor iugera 

terre sita in jurisdictione et loco predictis inter hereditatem dicti 

Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem Henrici Steijmpel ex alio ut 

dicebat in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad (dg: ad) dictum 

quondam Johannem dictum #Dicbier# spectare consueverunt et in omni jure 

quo ad dictum Johannem Dicbier spectare consueverunt vendidit Henrico 

Dicbier filio quondam Godefridi Dicbier promittens #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis Seghedike et 

aqueductibus ad hoc spectantibus et hereditario censu decem librarum et 

quinque grossorum antique pecunie exinde de jure solvendis. Testes 

Neijnsel et Raet datum in crastino decollacionis Johannis. 

 

BP 1177 f 320r 05 do 30-08-1386. 

(dg: Heij). 

 

BP 1177 f 320r 06 do 30-08-1386. 

Henricus gnd Roentmans soen van Vessem verkocht aan Theodericus zvw 

Heijlwigis gnd Rose van Berze dekker 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 en beemd, in Vessem, tussen Henricus zvw 

Petrus Snider enerzijds en Elizabeth Roentwijf anderzijds, strekkend vanaf 

de gemeint achterwaarts tot aan Henricus Mertens soen van Vessem, reeds 
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belast met 10 schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van 6 lopen 

rogge. 

 

Henricus dictus Roentmans soen de Vessem hereditarie vendidit Theoderico 

filio quondam Heijlwigis dicte Rose de Berze tectori hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis [mensure de] Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto #et# 

pecia prati et pecia terre eis adiacentibus sitis in parochia de Vessem 

inter hereditatem Henrici [filii] (dg: q) quondam Petri Snider ex uno et 

inter (dg: hereditatem Henrici Mertens soen de Vessem ex alio tend) 

hereditatem Elizabeth Roentwijf ex alio tendentibus a communitate 

retrorsum ad hereditatem Henrici Mertens soen de Vessem promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

..) decem solidis communis pagamenti et hereditaria paccione sex 

[l]op[inorum] siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320r 07 do 30-08-1386. 

Willelmus zvw Henricus Alarts soen verkocht aan Belija van Bijstervelt wv 

Lambertus van Bijstervelt een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit 3 stukken gnd zillen beemd, in Aarle, 

ter plaatse gnd in die Nieuwe Beemden, (dg: waarvan één tussen Johannes 

Sporken enerzijds en de gemeint van Aarle anderzijds), welke 3 stukken 

jaarlijks gedeeld worden tegen erfgoed van kv Henricus gnd Kijns, reeds 

belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan ?Jordanus van 

Roesmalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Alarts soen hereditarie vendidit Belije 

de Bijstervelt (dg: uxori Lamb) relicte quondam Lamberti de Bijstervelt 

hereditarium censum (dg: unius) unius [au]de scilt seu valorem solvendum 

hereditarie purificationis ex tribus peciis (dg: terre) dictis Zillen 

prati #dicti venditoris# sitis in parochia de Arle (dg: quarum una inter 

hereditatem Johannis Sporken ex uno et inter communitatem de Arle d ex 

alio secunda) in loco dicto in die Nuwebeemde et que tres pecie prati 

dicte Zillen annuatim dividentur contra hereditatem (dg: Henrici der) 

liberorum Henrici dicti Kijns ut dicebat promittens #super habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et sufficientem facere. Testes Neijnsel et Goessuinus datum supra. 

Tradetur littera ?Jordano de Roesmalen. 

 

BP 1177 f 320r 08 ±do 30-08-1386. 

Johannes van Vinckenscoet van Roesmalen gaf uit aan Henricus Befken een 

stuk beemd in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Yecscot, beiderzijds tussen 

kvw Eufemia Wellens; de uitgifte geschiedde voor 10 oude groot, 4 

cijnshoenderen, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge {niet 

afgewerkt contract88}. 

 

Johannes de Vinckenscoet #de Roesmalen# peciam prati sitam in parochia de 

Rode sancte Ode in loco dicto Yecscot inter hereditatem (dg: ..) 

liberorum quondam Eufemie Wellens ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico Befken ab eodem 

hereditarie possidendam pro X aude grossis et quatuor pullis censualibus 

exinde ....... atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis. 

 

BP 1177 f 320r 09 ±do 30-08-1386. 
?Henricus zvw Henricus Kemerlinc en Jacobus zv Johannes gnd Jordens soen 

verhuurden aan Johannes Nopen nzv Johannes Nopen een huis en tuin in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Reijnerus ..llens enerzijds 

en erfgoed van Meijna des Vulders anderzijds, voor een periode van 3 jaar, 

                         
88 Voor afgewerkt contract, zie BP 1177 f 320v 01 do 30-08-1386. 
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ingaande Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387), per jaar voor 8 gulden, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het 

eerst met ....... over een jaar. Verhuurders zullen het huis onderhouden in 

dak en wanden. De 8 gulden van het eerste jaar zijn betaald. 

 

[?He]nricus filius quondam Henrici Kemerlinc et Jacobus filius Johannis 

dicti Jordens soen domum et ortum sitos in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Reijneri ..llens ex uno et inter hereditatem Meijne des 

Vulders ex alio ut dicebant locaverunt Johanni Nopen filio #naturali# 

Johannis Nopen ab eodem ad spacium (dg: octo anorum) trium annorum [post] 

festum nativitatis Johannis proxime futurorum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum (dg: ..) trium annorum pro octo gulden dandis sibi ab 

alio mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino [a] 

nativitatis ....... proxime future ultra annum promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere #et quod ipsi dictam domum in bona 

disposicione de tecto et parietibus [con]servabunt# et alter repromisit 

super omnia et recognoverunt eis de octo florenis primi anni dicte 

locacionis fore [satisfactum]. Testes datum supra. [Et erit] una littera. 

 

1177 mf9 A 13 f.320v. 

 in crastino decollacionis Johannis: donderdag 30-08-1386. 

 Quarta post Egidii: woensdag 05-09-1386. 

 

BP 1177 f 320v 01 do 30-08-1386. 

Johannes van Vinckenscoet gaf uit aan Henricus Befken 2 bunder land, 

eertijds van wijlen Gerardus van der Locht, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Yecscot, beiderzijds tussen Femia gnd Wellens, welke 2 bunder 

voornoemde Johannes gekocht had van Theodericus Bever zv Johannes Bever, 

minus echter een deel, dat afgepaald is; de uitgifte geschiedde voor (1) 10 

oude groten en 4 cijnshoenderen, en thans voor (2) een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in de plaats gnd Vinkenschoot 

te leveren. 

 

Johannes de (dg: Vinkenscoet quandam partem de ?duobus bonariis) 

#Vinckenscoet duo bonaria# terre que fuerant quondam Gerardi van der 

Locht sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Yecscot inter 

hereditates Femie dicte Wellens ex utroque latere coadiacentes que duo 

(dg: iugera) bonaria terre dictus Johannes erga Theodericum (dg: Be) 

Bever filium Johannis Bever emendo acquisiverat prout in litteris (dg: 

prout dicta pars ibidem sita est) minus tamen de dictis duobus bonariis 

terre quadam parte que pars per quandam limitacionem communem ibidem 

factam de dictis duobus bonariis est amota et depalata quod exponetur 

afgepaelt ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico Befken cum 

litteris (dg: et ju) pro X grossis antiquis et quatuor (dg: grossis 

antiquis) #pullis censualibus# exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: paccione) unius modii siliginis mensure de Rode 

sancte Ode danda sibi ab alio hereditarie purificationis [et] in loco 

dicto (dg: ?die) Vinckenscoet tradenda ex premissis promittens (dg: w) 

ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit promisit super omnia (dg: q) dictus Henricus quod ipse ?in 

dictis duobus bonariis terre non plus petet quam ibidem per dictam 

limitacionem communem est limitata et ?signata. Testes Neijsel et 

Goessuinus datum in crastino decollacionis Johannis. 

 

BP 1177 f 320v 02 do 30-08-1386. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe beloofde aan Arnoldus van Ghewanden 12 3/8 

oude schild of de waarde met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe promisit Arnoldo de Ghewanden 

(dg: X) XII aude scilde et quartam partem et octavam partem unius aude 

scilt seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 320v 03 wo 05-09-1386. 

Arnoldus Rover zvw Emondus Rover verkocht aan mr Emondus zvw Arnoldus Boest 

1/3 deel, dat behoorde aan hr Johannes Koc ridder van Nederijnen en zijn 

kinderen, van geheel de tiende van Berghem, zowel de grote als de smalle, 

zoals dit 1/3 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen de investiet van de kerk 

van Oss en erfg vw Danijel van de Dijk, welk 1/3 deel hr Arnoldus Rover 

verworven had van voornoemde hr Johannes Koc, hr Rijcoldus Koc ridder, en 

Willelmus en Woltherus Koc, kv voornoemde hr Johannes. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Emondi Rover terciam partem que ad dominum 

Johannem Koc militem de Nederijnen et eius liberos spectabat totius 

decime de Berchen tam magne quam minute cum attinentiis dicte tercie 

partis decime predicte singulis et universis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis prout 

dictus dominus Johannes et sui antecessores predictam terciam partem (dg: 

dicte) decime predicte cum eiusdem tercie partis decime attinentiis 

singulis et universis predictis hactenus habere et possidere consueverunt 

(dg: pro) prout huiusmodi tercia pars jamdicte decime cum attinentiis 

eius singulis et universis predictis contra investitum ecclesie de Os et 

heredes quondam Danijelis de Aggere annuatim dividitur et hactenus dividi 

consuevit et quam terciam partem cum suis attinentiis decime predicte 

dominus Arnoldus Rover erga dictum dominum Johannem Koc dominum Rijcoldum 

Koc militem Willelmum et Woltherum Koc (dg: .) liberos domini Johannis 

predicti acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit magistro 

Emondo filio quondam Arnoldi Boest #supportavit cum litteris et jure# 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte ?sui 

deponere. Testes Neijnsel et Scilder datum quarta post Egidii. 

 

BP 1177 f 320v 04 do 30-08-1386. 

Lambertus Bathen soen, Johannes van Vechel, Johannes gnd Schoen Jan en zijn 

zoon Johannes beloofden aan Johannes Oem van Buchoven 66 gulden pieter of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Lambertus Bathen soen Johannes de Vechel Johannes dictus Schoen Jan 

Johannes eius filius promiserunt Johanni Oem de Buchoven LXVI gulden 

peter seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Goessuinus datum in crastino decollacionis Johannis. 

 

BP 1177 f 320v 05 do 30-08-1386. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1177 f 320v 06 do 30-08-1386. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Johannes gnd Weijlen soen, verkochten 

aan Arnoldus zvw Arnoldus Mersman de oudere 4½ hont land, in Oss, achter de 

plaats gnd de Korte Kamp, tussen Johannes zv Theodericus Mersman enerzijds 

en voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Henricus et Johannes fratres liberi quondam Johannis dicti Weijlen soen 

(dg: qu) quatuor et dimidium hont terre sita in parochia de Os (dg: in) 

retro locum dictum den Corten Camp inter hereditatem Johannis filii 

Theoderici Mersman ex uno et inter hereditatem dicti Henrici ex alio 

hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam Arnoldi Mersman senioris 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320v 07 do 30-08-1386. 

Johannes van Zanbeke en Ghibo zvw Ghibo gnd Denkens soen, wonend in Lith, 

beloofden aan hr Johannes van Molle priester 46 oude schilden of de waarde 
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met Sint-Petrus-Stoel (vr 22-02-1387) te betalen. 

 

Johannes de Zanbeke et Ghibo filius quondam Ghibonis dicti Denkens soen 

commorantes in Lijt promiserunt domino Johanni de Molle presbitro XLVI 

aude scilde [seu] valorem ad (dg: ..) cathedram Petri proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320v 08 do 30-08-1386. 

Johannes zvw Rutgherus gnd Writer ev Jutta dvw Henricus van den Laer van 

Bucstel verkocht aan Theodericus van der Zantvoert en diens broer Engbertus 

¼ deel van een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Gemonde, tussen 

Gerardus van der B..ke.. enerzijds en Gerardus van der Stappen anderzijds, 

welk ¼ deel aan hem en zijn vrouw Jutta gekomen was na overlijden van 

voornoemde Henricus. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri dicti Writer #maritus et tutor Jutte sue 

uxoris filie quondam Henrici van den Laer de Bucstel# quartam partem 

domus et orti et hereditatis sibi adiacentis sitorum in parochia de 

Ghemonden inter hereditatem Gerardi van der B..ke.. ex uno et inter 

hereditatem Gerardi van der Stappen ex alio et que quarta pars sibi et 

dicte Jutte sue uxori de morte quondam (dg: parentum) dicti quondam 

Henrici successione [advoluta est] ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico van der Zantvoert Engberto eius fratri promittens (dg: wa) 

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

supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1177 f 320v 09 do 30-08-1386. 

Voornoemde Theodericus van der Zantvoert en diens broer Engbertus beloofden 

aan voornoemde Johannes zvw Rutgherus gnd Writer 11 Brabantse dobbel, 46 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, en 6 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1388) te betalen en te leveren. 

 

Dicti duo (dg: -s) fratres promiserunt dicto venditori XI Brabant dobbel 

scilicet (dg: LIIII) #XLVI# Hollant placken pro quolibet dobbel et sex 

lopinos siliginis mensure de Busco (dg: ad) a pu[rificatione] proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320v 10 ±do 30-08-1386. 

Jordanus van Roesmalen smid verkocht aan Jacobus gnd Mer nzvw hr 

Theodericus van Houwingen ridder alle goederen89, die aan Henricus zvw 

Johannes van Hedel en aan diens zuster Margareta gekomen waren na 

overlijden van voornoemde wijlen Johannes, resp. aan hen zullen komen na 

overlijden van hun moeder Bela, aan voornoemde Jordanus overgedragen door 

voornoemde Henricus en Margareta. 

 

Jordanus de Roesmalen faber omnia et singula bona que Henrico filio 

quondam Johannis de Hedel et Margarete eius sorori de morte dicti 

[quondam Johannis] successione sunt advoluta et post mortem (dg: d) Bele 

eorum matris successione advolvenda quocumque locorum situata supportata 

dicto Jordano a dictis Henrico et M[argareta] prout in literis 

hereditarie vendidit Jacobo dicto Mer filio naturali quondam domini 

Theoderici de Houwingen #militis# supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

....... ....... 

 

                         
89 Zie → BP 1178 f 299r 14 wo 21-09-1390, Jordanus gnd van Roesmalen smid 

deed afstand van 1/6 deel van een huis en erf, dat tot deze goederen 

behoorde. 
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BP 1177 f 320v 11 ±do 30-08-1386. 

Ghibo Kesselman de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Kesselman junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320v 12 ±do 30-08-1386. 

(dg: Voornoemde Jacobus Mer beloofde aan Rijcoldus Borchgrave 100 oude 

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

 

(dg: dictus Jacobus Mer promisit Rijcoldo Borchgrave centum aude scilde 

ad nativitatis persolvendos testes datum supra). 

 

BP 1177 f 320v 13 ±do 30-08-1386. 

Gerardus van Herpen zvw Henricus gnd Scoijten verkocht aan Jacobus Mer de 

helft90 van een huis91 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Theodericus Buc enerzijds en erfgoed van wijlen 

Engbertus van Maren anderzijds, aan hem overgedragen door Rutgherus van 

Droemel. 

 

Gerardus de Herpen filius quondam Henrici dicti Scoijten medietatem domus 

et aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Theoderici Buc ex uno et inter hereditatem q[uondam] Engberti de Maren 

supportatam sibi a Rutghero de Droemel prout in litteris vendidit dicto 

Jacobo Mer supportavit cum litteris (dg: jur) aliis [et jure promittens 

obligationem] ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320v 14 ±do 30-08-1386. 

Jordanus van Roesmalen deed tbv voornoemde koper afstand van deze helft. 

 

Quo facto Jordanus de Roesmalen super dicta medietate et jure ad opus 

dicti emptoris reunciavit (dg: testes datum supra) promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 320v 15 ±do 30-08-1386. 

Jacobus Dorre beloofde aan Arnoldus Bolle 32½ gulden, 30 Hollandse plakken 

voor 1 gulden gerekend, op de avond van Sint-Jans (zo 23-06-1387) te 

betalen. 

 

Jacobus Dorre promisit Arnoldo Bolle XXXII et dimidium (dg: H) gulden 

scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato ad (dg: vigi) 

#vigiliam# nativitatis J[ohannis] ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 320v 16 ±do 30-08-1386. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1177 f 320v 17 ±do 30-08-1386. 

Bernardus Arts soen van Littoijen en Henricus Wouters soen van Littoijen 

beloofden aan Johannes Raet, gedurende 6 jaar, elk jaar 25½ oude schild of 

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

Jan. 

 

[B]ernardus Arts soen de Littoijen et Henricus Wouters soen de Littoijen 

promiserunt (dg: Johanni Raet) #se daturos et soluturos Johanni (dg: d) 

Raet ad spacium sex annorum datum [presentium sine medio sequentium]# 

#anno quolibet# XXV (dg: au) et dimidium aude scilde seu valorem mediatim 

(dg: Joh) #Domini# !proxime et mediatim (dg: a nativitatis Domini) 

                         
90 Zie → BP 1177 f 342r 08 do 14-02-1387, overdracht van deze helft in het 

huis. 
91 Zie ← BP 1177 f 072v 08 ma 14-09-1383, verkoop van een andere helft van 

het huis. 
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Johannis et primo termino nativitatis proxime futurum. Testes Neijnsel et 

Raet datum supra. 

 

1177 mf9 A 14 f.321. 

 in crastino decollacionis Johannis: donderdag 30-08-1386. 

 Quarta post Egidii: woensdag 05-09-1386. 

 

BP 1177 f 321r 01 ±do 30-08-1386. 

(dg: Lambertus zvw Johannes gnd Godekens soen). 

 

(dg: Lambertus filius quondam Johannis dicti Godekens soen). 

 

BP 1177 f 321r 02 do 30-08-1386. 

Johannes die Jonghe zv Johannes gnd die Jonghe van Herpen verkocht aan 

Godinus van Lijt en Aleijdis van Risingen een lijfrente van 12 pond geld, ¼ 

deel te betalen met Sint-Remigius, ¼ deel met Kerstmis, ¼ deel met Pasen en 

¼ deel met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en tuin in Den Bosch, aan de 

plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Henricus Beliens enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus van den Elsen anderzijds, (2) een stuk land in 

Hueselingen ter plaatse gnd Erwen, op de plaats gnd Gansweiden, tussen Bela 

van Alphen enerzijds en Zebertus Zeben soen anderzijds, reeds belast met 

lasten. De langstlevende zal geheel de rente beuren. 

 

Johannes die Jonghe filius (dg: dicti) Johannis dicti die Jonghe de 

Herpen (dg: et dictus Johannes) legitime vendidit (dg: Goded) Godino de 

Lijt et Aleijdi de Risingen vitalem pensionem XII librarum monete 

solvendam ad eorum vitam et non ultra pro una quarta Remigii pro secunda 

quarta parte nativitatis Domini pro tercia quarta parte pasce et pro 

ultima quarta parte nativitatis Johannis et primo termino nativitatis 

Domini ex domo et orto sitis in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch 

inter hereditatem (dg: W) Henrici Beliens ex uno et inter hereditatem 

quondam Arnoldi van den Elsen ex alio (dg: ut dicebat promittens wa super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem) atque ex pecia terre 

sita in parochia de (dg: .) Hueselingen in loco dicto Erwen supra locum 

dictum Gansweijden inter hereditatem Bele de Alphen ex uno et inter 

hereditatem Zeberti Zeben soen ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem exceptis oneribus exinde prius 

solvendis promiserunt dicti Johannes et cum #eo# dictus Johannes die 

Jonghe eius pater super habita et habenda sufficientem et alter dutius 

vivens integraliter possidebit. Testes Neijsel et Raet datum in crastino 

decollacionis Johannis. 

 

BP 1177 f 321r 03 do 30-08-1386. 

Godefridus van ?Blimen verhuurde aan Lambertus zvw Johannes gnd Godekens 

soen 2 morgen 4½ hont land, ter plaatse gnd Hengmenge en ter plaatse gnd 

Pulsbroek, voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-

Stoel (do 22-02-1386), per jaar voor 10½ gulden met Kerstmis te betalen. 

Huurder en zijn broer Danijel beloofden de dijken en sloten te onderhouden 

wat het oude werk betreft. Een brief voor voornoemde Godefridus. 

 

(dg: Lambertus) Godefridus de ?Blimen duo iugera atque quatuor et 

dimidium hont terre ad se spectantia sita in loco dicto Hengmenge et in 

loco dicto Pulsbroec (dg: in) in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

locavit Lamberto filio quondam Johannis dicti Godekens soen ab eodem ad 

spacium (dg: . novem) octo annorum ad! festo Petri ad cathedram proxime 

(dg: fu) preteritum! sine medio sequentium possidenda anno quolibet 

dictorum octo annorum pro X et dimidio gulden seu valorem dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum (dg: novem) #octo# annorum nativitatis Domini 

et primo termino nativitatis Domini proxime futuro promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter #et cum eo Danijel eius frater# 

repromisit super omnia et quod ipse aggeres (dg: ad premissa spectan) 
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atque fossata dicta slote ad premissa spectantes de antiquo opere dictis 

octo annis durantibus in bona disposcione observabit. Testes Raet et 

Goessuinus datum supra. Et erit una littera pro dicto Godefrido. 

 

BP 1177 f 321r 04 ±do 30-08-1386. 

Henricus Raet enerzijds en Johannes van Beircke anderzijds, paalden 

onderling hun erfgoederen af, in de Bosch, aan de Markt. 

Het erfgoed van Johannes, aldaar gelegen, strekkend vanaf het achterste 

eind van de nieuwe muur, daar door Johannes gebouwd, achterwaarts, richting 

het water, tot aan het uiterste einde van de achterste kelder van Johannes, 

zal, buiten een stijl die op het uiterste einde van voornoemde muur van 

voornoemde kelder staat, ¾ voet hebben, richting het erfgoed van Henricus. 

Het deel van voornoemd erfgoed van Henricus zal, buiten een bocht van de 

stenen muur van de kelder, die in het achterhuis van Henricus ligt, ¾ voet 

hebben. De erfgoederen van Henricus en Johannes, zowel af te meten vanaf 

het achterste einde van voornoemde achterste kelder van Johannes tot aan 

voornoemde bocht, vanaf de uiterste rand van voornoemde ¾ voet die Johannes 

heeft buiten zijn stijl, als ook af te meten vanaf de uiterste rand van 

voornoemde ¾ voet die Henricus heeft buiten voornoemde bocht van zijn 

kelder, lopen lijnrecht naar voornoemde bocht; en de erfgoederen van 

Johannes en Henricus, vanaf de bocht van voornoemde kelder van Henricus, 

reikend vanaf voornoemde bocht en buiten voornoemde ¾ voet, die Henricus 

aldaar heeft, achterwaarts tot aan de stroom aldaar, lopen lijnrecht tot 

aan die stroom; zo ook dat de osendrup, tussen voornoemde erfgoederen van 

Henricus en Johannes, welke reiken vanaf voornoemde bocht tot aan 

voornoemde stroom, voor de helft behoort aan Henricus en voor de andere 

helft aan Johannes. Zodra Henricus op zijn erfgoed, gelegen tussen zijn 

voorhuis en zijn achterhuis aldaar, zal bouwen, dan zal Johannes met zijn 

gebouwen tbv Henricus runnen, voorzover de gebouwen van Johannes aldaar 

onvoldoende nabij zijn gehouden; intussen blijven de gebouwen van Johannes 

staan, zoals ze thans staan, tenzij Johannes opnieuw zal bouwen, want dan 

zal hij met zijn gebouwen altijd op zijn erfgoed blijven. 

 

Henricus Raet ex una parte et Johannes de Beircke #ex alia# limitationem 

et palationem mutuo fecerunt (dg: .) de suis hereditatibus sitis in 

Buscoducis ad forum primo videlicet quod hereditas dicti Johannis sita 

ibidem tendens ab (dg: un) posteriori fine (dg: iuxt) novi muri a dicto 

Johanne ibidem constructi et edificati retrorsum versus aquam usque ad 

extremam finem posterioris penu dicti Johannis habebit extra quendam (dg: 

stilum stantem) stilum stantem supra (dg: .) extremam finem (dg: dicti) 

#dicti# muri dicti penu tres quartas partes unius pedate versus 

hereditatem dicti Henrici item quedam pars (dg: here) dicte hereditatis 

dicti Henrici extra #quandam# curvitatem (dg: s..) muri lapidei penu 

consistentis in posteriori domo dicti Henrici habebit ibidem #extra# 

iamdictam curvitatem tres quartas partes unius pedate item quod 

hereditates dictorum Henrici et Johannis mensurando (dg: ab) #a# 

posteriori fine dicti penu posterioris dicti Johannis usque ad dictam 

curvitatem (dg: extra tamen tres quartas partes) #ab extrema dictarum 

trium quartarum partium unius# pedate quas dictus Johannes habet extra 

suum stilum et mensurando eciam (dg: extra tres ped quartas partes) #ab 

extrema (dg: trium) dictarum trium quartarum partium# unius pedate quas 

dictus (dg: Her) Henricus habet extra dictam curvitatem dicti sui penu 

intercedunt et tendunt linealiter #usque ad dictam curvitatem# et dicte 

hereditates dictorum Johannis et Henrici (dg: et dicta .) ab (dg: curv) 

huiusmodi curvitate dicti penu dicti Henrici (dg: mensurando) #tenden[tes 
?scilicet]# a dicta curvitate et extra #dictas# tres quartas partes unius 

pedate quas dictus Henricus habet ibidem ut prefertur retrorsum usque ad 

aquam ibidem currentem tendunt et procedunt linealiter usque ad aquam 

predictam ita eciam quod stillicium consistens inter dictas hereditates 

dictorum Henrici et Johannis tendentes a dicta curvitate usque ad dictam 

aquam spectabit mediatim ad dictum Henricum et mediatim ad dictum 
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Johannem con[ven]tum est eciam inter dictos Henricum et Johannem quod 

quandocumque dictus Henricus (dg: edificare edificare voluerit et) 

edificabit supra suam hereditatem sitam inter domum suam anteriorem et 

inter domum suam posteriorem ibidem sitas extunc dictus Johannes cum suis 

edificiis effugiet quod (dg: ..) exponetur runnen dicto Henrico prout et 

in quantum (dg: dictus Johannes est minus propinquatus su) edificia dicti 

Johannis ibidem sunt minus (dg: prop) propinqua scilicet interim 

huiusmodi edificia dicti Johannis manebunt stare prout stant pro presenti 

nisi (dg: ..) dictus Johannes ibidem de novo edificaverit ....... extunc 

dictus #Johannes# cum suis edificiis manebit semper (dg: su) supra suam 

hereditatem. 

 

BP 1177 f 321r 05 wo 05-09-1386. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Belen soen van Broeghel verkocht aan Johannes zvw 

Heijnmannus van der Donc van Lijeshout de helft van een stuk beemd gnd 

Beemd van Stiphout, in Lieshout, tussen Godefridus Aleijten soen enerzijds 

en erfgoed van het huis van Lieshout anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Godefridus Aleijten soen en met het andere eind aan Johannes van 

den Berghe, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, die 

behoort aan Hubertus van Lijeshout. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Belen soen de Broeghel 

#medietatem# pecie prati dicti (dg: -am) dicte Beemt van Stiphout sitam 

in parochia de Lijeshout inter hereditatem (dg: Huberti) Godefridi 

Aleijten soen ex uno et hereditatem domus de Lijeshout ex alio tendentis 

cum uno (dg: fine) fine ad hereditatem dicti Godefridi Aleijten soen et 

cum reliquo fine Johannis van den Berghe ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem spectantem ad Hubertum de Lijeshout 

(dg: prati p) pecie prati predicti ut dicebat hereditariie vendidit 

Johanni filio quondam Heijnmanni van der Donc de Lijeshout promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Neijnsel et Scilder datum 

quarta post Egidii. 

 

BP 1177 f 321r 06 wo 05-09-1386. 

....... zvw Willelmus van der Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... filius quondam Willelmi van der Donc prebuit et reportavit etc. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf9 B 01 f.321v. 

 Quinta post Egidii: donderdag 06-09-1386. 

 

BP 1177 f 321v 01 do 06-09-1386. 

Johannes van Hedel van Empel, Johannes van den Wuwer en zijn broer 

Nijcholaus van den Wuwer beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 34 

oude schilden, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Pasen (zo 07-04-1387), en 3 mud haver, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te leveren. 

 

Johannes de Hedel de Empel Johannes van den (dg: Wuwe Wu) Wuwer et 

Nijcholaus van den Wuwer eius frater promiserunt Henrico Dicbier filio 

Godefridi XXXIIII aude scilde seu valorem mediatim nativitatis Domini et 

mediatim pasche persolvendos atque tres modios avene mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Raet 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1177 f 321v 02 do 06-09-1386. 

Johannes die Raet droeg over aan Hilla wv Johannes Arts soen van der Slusen 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, die eerstgenoemde Johannes eertijds 

verworven had van laatstgenoemde Johannes Arts soen van der Slusen, met 

Pasen te betalen, gaande uit een erfgoed gnd een weide, in Lithoijen, ter 
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plaatse gnd Weiten, tussen wijlen Petrus van Lijt enerzijds en eertijds 

Ghibo Wael anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes die Raet hereditarium censum XL solidorum monete quem dictus 

Johannes dudum erga Johannem Arts soen van der Slusen acquisiverat 

solvendum hereditarie pasche ex (dg: hereditate) hereditate dicta een 

weijde sita in (dg: Busco) parochia de Lijttoijen in loco dicto Weijten 

inter hereditatem quondam (dg: q) Petri de Lijt ex uno et inter 

hereditatem #dudum# Ghibonis Wael ex alio ut dicebat supportavit Hille 

relicte dicti quondam Johannis Arts soen van der Slusen promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 321v 03 do 06-09-1386. 

Arnoldus Hoernken maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 

4 penning oude cijns, gaande uit een stuk land van wijlen Gloria gnd des 

Houwers, gnd die Swijnsput, in Erp, ter plaatse gnd Heze, (2) een 

b-erfcijns van 4 penning oude cijns en ½ pond was, gaande uit een stuk land 

gnd die Lange Akker, dat was van wijlen Petrus van Erpe, in Erp, ter 

plaatse gnd Heze, (3) een b-erfcijns van 2 keulsen, 1 oude groot en een 

pond was, gaande uit goederen gnd te Ponsendaal, in Erp. 

 

Arnoldus Hoernken hereditarium censum quatuor denariorum antiqui census 

quem se solvendum habere dicebat ex pecia terre #quondam (dg: Gh) Glorie 

dicte des Houwers# dicta die Swijnsput sita in parochia de Erpe in loco 

dicto Heze (dg: et que pecia terre fui) atque hereditarium censum quatuor 

denariorum antiqui census et dimidie libre cere quem se solvendum habere 

dicebat hereditarie ex pecia terre dicta die Langhe Acker (dg: sita in) 

que fuerat quondam Petri de Erpe sita in dicta parochia in loco dicto 

Heze vocato (dg: im) atque #hereditarium censum# duos denarios dictos 

communiter Coelsche et unius antiqui grossi et unius libre cere quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie ex bonis dictis te Ponsendale sitis 

in parochia de Erpe ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 321v 04 do 06-09-1386. 

Johannes zvw Henricus van Arle van Oerscot verkocht aan Rodolphus zvw 

Theodericus van der Ameijden een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot ter plaatse gnd Aarle te leveren, gaande 

uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Oirschot, die zijn broer 

Theodericus zvw voornoemde Henricus van Arle aan voornoemde Johannes met 

Lichtmis in Oirschot ter plaatse gnd Aarle levert, gaande uit een hoeve van 

voornoemde wijlen Henricus van Arle, in Oirschot ter plaatse gnd Aarle. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Arle (dg: here) de Oerscot (dg: 

hereditarie vendidit Rodolpho filio quondam Theoderici van den Ameijdens) 

hereditariam paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Oerscot in loco 

dicto Arle tradendam (dg: ex) de hereditaria paccione septem modiorum 

siliginis dicte mensure quam (dg: dictus Johannes se solvendam habere 

termino solucionis et loco) Theodericus (dg: filius) suus frater filius 

dicti quondam Henrici de (dg: Oerscot) #Arle# dicto Johanni solvere 

tenetur hereditarie termino solucionis et loco predictis ex quodam manso 

dicti quondam Henrici de Arle sito in parochia et loco predictis ut 

dicebat vendidit Rodolpho filio quondam Theoderici van der Ameijden 

promittens warandiam ex dicto manso et obligationem in dicta paccione 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 321v 05 do 06-09-1386. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 321v 06 do 06-09-1386. 

Henricus Verkenman beloofde aan Henricus van den Velde, tbv Arnoldus 

Heijme, 9 gulden minus 2½ Hollandse plakken op de zondag na Sint-Dionisius 

aanstaande (zo 14-10-1386) te betalen. 

 

Henricus Verkenman promisit Henrico van den Velde ad opus Arnoldi Heijme 

novem gulden minus IIJ Hollant placken ad dominicam post festum Dijonisii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 321v 07 do 06-09-1386. 

Elizabeth dvw Arnoldus gnd Pouwels soen verkocht aan Theodericus gnd 

Hardesteen ½ roede land, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

Johannes Winckelman enerzijds en voornoemde Theodericus Hardesteen 

anderzijds, belast met lasten. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi dicti Pouwels soen cum tutore dimidiam 

virgatam terre sitam in parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem Johannis Winckelman ex uno et inter hereditatem Theoderici 

dicti (dg: Had) Hardesteen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Theoderico Hardesteen promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto! oneribus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 321v 08 do 06-09-1386. 

Ludovicus zvw Willelmus gnd Gielijs soen droeg over aan zijn broer Martinus 

(1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 4 morgen land, achter Porta Celi, naast Den Bosch, met gebouwen, (2) 

een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (2a) de helft van 

goederen gnd die Plak, in Gestel bij Herlaer, (2b) 1/6 deel van een stuk 

land in Vught Sint-Petrus, welke cijnzen aan voornoemde Ludovicus waren 

verkocht door Johannes gnd Kersmaker. 

 

Ludovicus filius quondam Willelmi dicti Gielijs soen hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

quatuor iugeribus terre sitis retro Portam Celi iuxta Buscumducis ac de 

universis edificiis supra dicta quatuor iugera terre consistentibus atque 

hereditarium censum viginti solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de dimidietate bonorum dictorum die 

Plac sitorum in Ghestel prope Herlaer ac de (dg: una) universis 

attinentiis eiusdem dimidietatis bonorum predictorum et de una sexta 

parte cuiusdam pecie terre sita in parochia (dg: de) sancti Petri in 

Vucht venditos dicto Ludovico a Johanne dicto Kersmaker prout in litteris 

supportavit Martino suo fratri cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 321v 09 do 06-09-1386. 

Johannes van Vladeraken ev Bela dvw Ancelmus van den Wiel deed tbv 

Robbertus van den Broecke afstand van een huis en erf in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Agnes Mersmans enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Avemari anderzijds. 

 

(dg: Robbe) Johannes de Vladeraken maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Bele sue uxoris filie quondam Ancelmi van den Wiel super domo 

et area sita in Busco [ad locum] dictum Wijnmolenberch inter hereditatem 

(dg: Arg) Agnetis Mersmans ex uno et inter hereditatem Arnoldi Avemari ex 

alio ut dicebat et super jure ad [opus] Robberti van den Broecke 

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

 

BP 1177 f 321v 10 do 06-09-1386. 

Walterus zvw Johannes gnd Metten soen droeg over aan Jacobus Loze 1/3 deel 

in 12 dobbel mottoen geld van Brabant en in 12 dobbel mottoen geld van 

Brabant, aan voornoemde Walterus en aan de broers Johannes en Ghisbertus, 

kvw Mijchael zvw Johannes gnd Tempeleer, beloofd door Henricus zvw 

voornoemde Mijchael. 

 

Walterus filius quondam Johannis dicti Metten #soen# terciam partem ad se 

spectantem in duodecim aureis denariis communiter dobbel mottoen vocatis 

monete Brabantie [atque in] duodecim aureis denariis communiter dobbel 

mottoen vocatis monete Brabantie auri et ponderis ut prefertur promissis 

dicto Waltero atque Johanni et Ghisberto fratribus liberis quondam 

Mijchaelis filii quondam Johannis dicti Tempeleer (dg: prout in litteris 

supportavit J) ab Henrico filio dicti quondam Mijchaelis prout in 

litteris supportavit Jacobo Loz[e] (dg: pro) cum litteris et jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 321v 11 do 06-09-1386. 

Henricus Zelen soen beloofde aan Jacobus zvw Henricus Aelbrechts soen 31½ 

mud droge hop, Bossche maat, vandaag over een jaar te leveren. 

 

Henricus Zelen soen promisit Jacobo filio quondam Henrici Aelbrechts soen 

XXXI et dimidium modios lupule sicce mensure de Busco ad datum presentium 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 321v 12 do 06-09-1386. 

Theodericus zvw Johannes van Kessel verkocht aan Johannes zvw Walterus van 

Bakelaer een b-erfcijns van 1 gouden pieter, geld van Leuven of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Henricus zvw Johannes gnd Loekenmans soen 

aan voornoemde Theodericus beloofd had, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

alle erfgoederen die aan voornoemde Theodericus en zijn vrouw Luijtgardis 

dvw voornoemde Walterus gnd van Bakelaer gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Luijtgardis, gelegen in Nuenen92. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Kessel hereditarium censum unius 

denarii aurei communiter peter vocati monete Lovaniensis (dg: s) boni 

auri et iusti ponderis (dg: seu) vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

quem Henricus filius quondam Johannis dicti Loekenmans soen promisit se 

daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie purificationis ex 

omnibus et singulis (dg: bonis) hereditatibus (dg: ....... do) Theoderico 

et Luijtgardi eius uxori filie quondam Walteri dicti de Bakelaer de morte 

quondam parentum dicte Luijtgardis successione advolutis quocumque 

locorum [in parochia] de Nuenen sitis prout in litteris vendidit Johanni 

filio dicti quondam Walteri de Bakelaer supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem [ex parte sui deponere]. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 321v 13 do 06-09-1386. 

Hubertus gnd Claes soen beloofde aan Johannes van Hoelaer riemmaker 20 mud 

haver, minus 1 plak per mud, Bossche maat, na maning in Den Bosch te 

leveren. 

 

Hubertus dictus Claes soen promisit Johanni de Hoelaer corrigiatori (dg: 

X) viginti modios avene #de meliori !venienti ad forum minus tamen una 

pla[ck] .......# mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in 

B[usco] tradendos. Testes datum supra. 

 

                         
92 Zie → BP 1178 f 058v 12 do 19-11-1388, verkoop van de cijns. 
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1177 mf9 B 02 f.322. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 10-09-1386. 

 

BP 1177 f 322r 01 do 06-09-1386. 

Egidius van Goerle droeg over aan Nijcholaus Plaetmaker een b-erfcijns93 van 

6 pond geld, die Johannes van Moudewijc die Plaetmaker aan voornoemde 

Egidius beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een erfgoed94 in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur, tussen erfgoed van Arnoldus 

Bac die Spilmaker enerzijds en de stadsmuur anderzijds. 

 

Egidius de Goerle hereditarium censum sex librarum monete quem Johannes 

de Moudewijc die Plaetmaker promisit se daturum et soluturum dicto Egidio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quadam hereditate 

sita in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi versus murum oppidi de 

Busco inter hereditatem Arnoldi Bac die Spilmaker ex uno et inter 
!hereditatem murum oppidi de Busco ex alio prout in litteris supportavit 

Nijcholao Plaetmaker cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 322r 02 do 06-09-1386. 

Theodericus zvw Theodericus van Hees verkocht aan Wijchmannus die Mesmaker 

(1) een deel95 van een huis en erf in Den Bosch, naast de Heijlbakens Brug, 

tussen het gemene water enerzijds en een weg die behoort aan Petrus gnd 

Alart zv Goeswinus Cnode anderzijds, welk deel 42¼ voet lang is, af te 

meten vanaf de gemene straat achterwaarts, en welk deel voor aan de straat 

14¼ voet breed is, achter, aan het eind van dit deel, 16½ voet, en in het 

midden 16½ voet, (2) een b-erfcijns van 3 pond geld, die uit dit deel gaat, 

dit deel aan hem verkocht door Theodericus zv Johannes van Herpt 

schedemaker, belast met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, door 

eerstgenoemde Theodericus uit dit deel beloofd aan voornoemde Theodericus 

zv Johannes van Herpt. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Hees quandam partem domus et 

aree site in Busco iuxta pontem dictum Heijlbakens Brugge inter communem 

(dg: .) aquam ex uno et inter quandam viam ad Petrum dictum Alart filium 

Goeswini Cnode spectantem ex alio et que (dg: paras) pars continet 

quadraginta duas pedatas et quartam partem unius pedate in longitudine 

mensurando a communi platea retrorsum et que pars continet ante iuxta 

dictam communem plateam quatuordecem pedatas et quartam partem unius 

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

pedatas in latitudine et in medio dicte partis sedecim et dimidiam 

pedatas in latitudine +{hier BP 1177 f 322r 03 invoegen} venditam sibi a 

Theoderico filio (dg: quond) Johannis de (dg: Hij) Herpt vaginatore prout 

in litteris vendidit Wijchmanno die (dg: Mesm) Mesmaker supportavit cum 

litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu quatuor 

librarum dicte monete promisso dicto Theoderico filio Johannis de Herpt a 

primodicto Theoderico ex dicta parte prout in litteris ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 322r 03 do 06-09-1386. 

{invoegen in BP 1177 f 322r 02}+atque hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie ex dicta parte (dg: q dictus census). 

 

                         
93 Zie → BP 1179 p 137r 05 ±vr 23-02-1392, verkoop van de cijns. 
94 Zie ← BP 1177 f 237r 06 do 10-05-1386, verkoop erfcijns van 3 pond uit 

dit erfgoed. 
95 Zie ← BP 1177 f 174v 04 wo 11-01-1385, verkoop van het deel uit dit huis 

en de erfcijns van 3 pond. 
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BP 1177 f 322r 04 do 06-09-1386. 

Theodericus schedemaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus vaginator prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322r 05 do 06-09-1386. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 oude schilden, 42 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend of de waarde, met Pasen aanstaande 

(zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX aude scilde scilicet XLII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato #seu valorem# ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322r 06 ma 10-09-1386. 

Arnoldus zvw Lambertus gnd van der Haghe droeg over aan zijn zoon Lambertus 

alle goederen, die aan Nijcholaus zv Everardus van Doerne gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Elizabeth dvw Nijcholaus Scilder de oudere, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Everardus, 

gelegen onder Deurne, aan voornoemde Arnoldus uitgegeven door voornoemde 

Nijcholaus, belast met de pacht in de brief vermeld. De brief overhandigen 

aan Mathias van Doerne. 

 

Arnoldus filius quondam Lamberti dicti van der Haghe omnia et singula 

bona que Nijcholao filio (dg: quondam) Everardi de Doerne de morte 

quondam Elizabeth sue matris filie quondam Nijcholai Scilder senioris 

successione advolouta et post (dg: d) mortem dicti Everardi successione 

advolvenda quocumque locorum infra parochiam de Doerne consistentia sive 

sita data ad pactum dicto Arnoldo a dicto Nijcholao prout in litteris 

supportavit Lamberto suo filio cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Scilder et Raet datum secunda post nativitatis 

Marie. Tradetur littera Mathie de Doerne. 

 

BP 1177 f 322r 07 ma 10-09-1386. 

Luijtgardis, als dvw Johannes van den Papendonc (mbt 1+2), als wv Henricus 

zvw Theodericus Sceijve (mbt 3), als Luijtgardis van der Papendonc (mbt 

4+5, droeg over aan haar zoon Johannes en aan haar schoonzoon Arnoldus 

Bruijsten zvw Henricus Bruijn van Os haar vruchtgebruik in (1) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, die Johannes E..ken met 

Lichtmis in Someren moet leveren, gaande uit een huis, hofstad en tuin van 

voornoemde Johannis E..ken, en een eraan gelegen akker van voornoemde 

Johannes, in Someren, tussen Theodericus Snoec enerzijds en kinderen van 

Eijke anderzijds, welke pacht voornoemde Luijtgardis, tbv haar en haar 

kinderen Ermgardis, Johannes en Weijndelmoedis, verworven had van 

Theodericus zvw Henricus Sceijve, zijn zuster Hadewigis en zijn broers 

Willelmus en Henricus, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een akker, in 

Someren, ter plaatse gnd in het Goed ten Horric, tussen Johannes gnd Bolxs 

soen enerzijds en Heijlwigis dvw Arnoldus Bolx anderzijds, met een eind 

reikend aan een gemene weg, welke pacht voornoemde Luijtgardis, tbv haar en 

haar kinderen Ermgardis, Johannes en Weijndelmoedis, verworven had van 

Marcelius zvw Johannes gnd Bolc van Zoemere, (3) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit 

(3a) huizen, hofstad en tuinen, gnd ten Kuilen, in Someren, behorend aan 

Johannes die Moelnere van den Beirghelen, (3b) een stuk land, 4 lopen rogge 

groot, gelegen naast voornoemde huizen en hofstad, strekkend tot aan 

Johannes gnd Bolcs soen, welke pacht voornoemde wijlen Henricus, tbv 

voornoemde Luijtgardis en hun te verwekken kinderen, verworven had van 

voornoemde Johannes die Moelnere van Beirghelen, (4) een b-erfpacht van 1 

malder rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

165 

(4a) een huis en tuin van Yseboldus gnd Doerkens soen, in Asten, (4b) een 

kamp van voornoemde Yseboldus aldaar, voor de deur van voornoemd huis, (4c) 

een stuk land in Asten, ter plaats gnd Hillaar, tussen Johannes Arts soen 

enerzijds en Henricus Doerkens soen anderzijds, (4d) een stuk land aldaar, 

tussen Henricus Doerkens soen enerzijds en Henricus Coelmans anderzijds, 

(4e) een stuk land, in Asten, ter plaatse gnd ....laer, tussen Henricus 

Doerkens soen enerzijds en Willelmus Duesters anderzijds, welke pacht 

voornoemde Luijtgardis verworven had van voornoemde Yseboldus, (5) een 

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

gaande uit (5a) de helft van een akker gnd de Hovelakker, (5b) de helft van 

een akker gnd de Lange Komme Akker, (5c) ¼ deel van een stuk land, gnd 

Wetschot, (5d) ¼ deel van een beemd, gnd die Kattenrijt, in Deurne, welke 

pacht voornoemde Luijtgardis verworven had van haar schoonzoons Yseboldus 

Schonarts soen en Johannes Colen soen. 

 

Luijtgardis filia quondam Johannis van den Papendonc cum tutore 

usufructum atque totum jus sibi competentes in hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren quam Johannes E..ken 

solvere tenetur (dg: in) hereditarie purificationis et in Zoemeren 

tradere ex domo domistadio et orto #dicti Johannis E..ken# et ex agro 

eiusdem Johannis sibi adiacente sitis in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Theoderici Snoec ex uno et inter hereditatem liberorum !de 

(dg: Eijd) Eijke ex alio quam paccionem dicta Luijtgardis ad opus sui et 

ad opus Ermgardis Johannis et Weijndelmoedis suorum liberorum erga 

Theodericum filium quondam Henrici Sceijve Hadewigem eius sororem 

Willelmum et Henricum eius fratres acquisiverat ut dicebat {rest van de 

regel is opengelaten} 

atque #in# hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Zoemeren 

solvenda hereditarie purificationis et in Zoemeren tradenda ex quodam 

agro sito in parochia de Zoemeren in loco dicto int Goet ten Horric inter 

hereditatem Johannis dicti Bolxs soen ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis filie quondam Arnoldi Bolx ex alio tendente cum uno fine ad 

communem plateam quam paccionem dicta Luijtgardis ad opus sui et ad opus 

Ermgardis Johannis et Weijndelmoedis #eius liberorum# erga Marcelium 

filium quondam Johannis dicti Bolc de Zoemeren acquisiverat {rest van de 

regel is opengelaten} 

#Dicta Luijtgardis relicta quondam Henrici filii quondam Theoderici 

Sceijve cum tutore (dg: d) totum jus et (dg: s) usufructum etc# 

atque in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Zoemeren 

solvenda hereditarie purificationis et in Zomeren tradenda ex (dg: d) 

domibus et domistadio et ortis dictis ten Culen sitis in parochia de 

Zoemeren spectantibus ad (dg: ?li Henricum filium quondam Theoderici 

dicti Sceijve) #Johannem die Moelnere van den Beirghelen# et ex pecia 

terre quatuor lopinos siliginis in semine capiente [si]ta iuxta dictas 

(dg: do) domos et domistadium tendente ad hereditatem Johannis dicti 

Bolcs soen quam paccionem (dg: dicta Luijtgardis ad) quam paccionem 

dictus quondam [Hen]ricus ad opus dicte Luijtgardis et ad opus prolis ab 

eisdem Henrico et Luijtgarde pariter generande erga dictum Johannem die 

Moelnere van Beirghelen [acquisiverat] ut dicebat. 

[Luijtgar]dis van der Papendonc cum tutore totum jus et usufructum etc in 

hereditaria paccione (dg: .) unius maldri siliginis mensure de Asten 

solvenda hereditarie purificationis et in Asten tradenda ex domo et orto 

Yseboldi dicti Doerkens soen sitis in parochia de Asten et ex campo 

eiusdem Yseboldi sito ibidem ante januam dicte domus ex pecia terre sita 

in dicta parochia ad locum dictum (dg: Hillaer #H) Hillaer# inter 

hereditatem Johannis Arts soen et inter hereditatem Henrici Doerkens soen 

et ex [pecia] terre sita ibidem inter hereditatem Henrici Doerkens soen 

et inter hereditatem Henrici Coelmans (dg: ex) et ex pecia terre sita in 

dicta parochia ad locum dictum ....laer inter hereditatem Henrici 

Doerkens soen et inter hereditatem Willelmi Duesters quam paccionem dicta 

(dg: Ma) Luijtgardis erga dictum Yseboldum acquisiverat (dg: prout dictus 
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Luij) atque in hereditaria paccione unius modii sliginis mensure de 

Helmont solvenda hereditarie purificationis ex medietate agri dicti den 

(dg: Halven) Hovelacker [et ex medietate] agri dicti den Langhe Comme 

Acker et ex quarta parte pecie terre dicta Wetscot et ex quarta parte 

prati dicti die die Cattenrijt [siti in] parochia de Doerne quam 

paccionem dicta Luijtgardis erga (dg: ..) Yseboldum Schonarts soen et 

Johannem Colen soen eius generos acquisiverat ....... ?litteris ut 

dicebat supportavit (dg: Arnoldo) Johanni eius filio et Arnoldo Bruijsten 

filio quondam Henrici Bruijn de Os suo genero promittens cum tutore ratam 

servare ....... ....... ....... ....... deponere. Testes Raet et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 322r 08 ±ma 10-09-1386. 

....... Buekentop droeg over aan Johannes zv Hadewigis dvw Hadewigis van 

Meijelsvoert een b-erfcijns van 3 schelling 6 penning, 1 oude groot voor 16 

penningen gerekend of ander paijment, welke cijns hr Arnoldus van 

Middelrode priester met Lichtmis beurde, gaande uit alle erfgoederen van 

voornoemde Hadewigis, in Berlicum, welke cijns voornoemde hr Arnoldus 

verworven had van voornoemde Hadewigis, en welke cijns ....... ........ 

 

....... (dg: Buekentop) Buekentop hereditarium censum trium solidorum et 

sex denariorum grosso antiquo pro sedecim denariis computato seu alterius 

[pagamenti quem censum] dominus [Arnoldus] de Middelrode presbiter 

solvendum solvendum habuit hereditarie purificationis ex #omnibus# 

hereditatibus (dg: Elizabeth) #Hadewigis# filie quondam Hade[wigis] de 

Meijelsvoert sitis in parochia de Berlikem et quem censum dictus dominus 

Arnoldus erga (dg: Elizab) #dictam Hadewigem# acquisiverat et quem censum 

jur.. ....... ....... ?ut ?dicebat supportavit Johanni filio primodicte 

Hadewigis promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam domini Arnoldi et quorumcumque heredum ....... 

....... ....... ....... ....... 

 

1177 mf9 B 03 f.322v. 

 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 11-09-1386. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1386. 

 

BP 1177 f 322v 01 di 11-09-1386. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus van Zoemeren beloofden aan 

Johannes Gherijs 70 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus de Zoemeren eius frater promiserunt 

Johanni Gherijs LXX florenos ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Trude et Goessuinus datum tercia post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1177 f 322v 02 di 11-09-1386. 

Egidius zv Johannes gnd Andries soen van Broechoven en Nijcholaus Coel van 

den Venne beloofden aan Yda Quade Maten 14½ Hollandse dobbel, 45 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te 

betalen. 

 

Egidius filius Johannis dicti Andries soen (dg: de) #de# Broechoven et 

Nijcholaus #Coel# van den Venne promiserunt (dg: Bel) Yde Quade Maten 

XIIII et dimidium Hollant (dg: placken) #dobbel# scilicet XLV Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 03 di 11-09-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 04 do 13-09-1386. 

Henricus Ghenen soen van Os, Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen, 

Jacobus Wijnnants soen en Henricus die Ridder beloofden aan Arnoldus Heijme 

52 gulden pieter of de waarde en 2 mud 7 lopen haver, Bossche maat, met 

Sint-Bartholomeus aanstaande te betalen en te leveren. 

 

Henricus Ghenen soen de Os Rutgherus filius quondam Henrici Veren Yden 

soen Jacobus Wijnnants soen et Henricus die Ridder promiserunt Arnoldo 

Heijme LII gulden peter seu valorem (dg: ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos) et duos modios (dg: sil) #et septem lopinos# avene mensure 

de Busco ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et 

Raet datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 322v 05 do 13-09-1386. 

Jacobus Wijnnants soen beloofde aan Arnoldus Heijme 15¾ gulden pieter of de 

waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (za 24-08-1387) te betalen. 

 

Jacobus (dg: ?Yd) Wijnnants soen promisit Arnoldo Heijme sedecim gulden 

peter minus una quarta parte unius gulden peter seu valorem ad 

Bartholomei proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 06 do 13-09-1386. 

Johannes zv Johannes gnd Roeselman, wonend in Helmond, verkocht aan Beatrix 

gnd Loden wv Matheus gnd Posteel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker in 

Helmond, buiten de landweer aldaar, tussen Hermannus gnd Rovers Swagher 

enerzijds en Petrus van der Heijden anderzijds, reeds belast met 5 

schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

aan koopster. 

 

Johannes filius Johannis dicti (dg: Roesmalen) #Roeselman# commorans in 

Helmont ut dicebat hereditarie vendidit Beatrici dicte Loden relicte 

quondam Mathei dicti Posteel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam agro terre sito in parochia de Helmont extra munimen 

dictum landwer ibidem inter hereditatem Hermanni dicti Rovers Swagher ex 

uno et inter hereditatem Petri van der Heijden ex alio (dg: promittens) 

promittens (dg: w) super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: qu) exceptis quinque solidis communis 

pagamenti exinde solvendis et hereditaria paccione unius modii siliginis 

dicte mensure (dg: d) mensure dicte emptrici exinde solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 07 do 13-09-1386. 

Ludovicus van Kessel beloofde aan Laurencius Boijen 10 dobbel mottoen en 13 

groten met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

(dg: Lo) Ludovicus de Kessel promisit Laurencio (dg: Boij) Boijen X (dg: 

dob) dobbel mottoen atque tredecim grossos monete ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 08 do 13-09-1386. 

Henricus zvw Henricus van Boert verkocht aan Henricus gnd Ghisels soen van 

Eirde een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit huizen, hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen, in Sint-Oedenrode, 

tussen kinderen gnd Moerkens Kijnderen enerzijds en de gemene straat gnd 

Scamparts Hekke anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een 

b-erfcijns van 20 schelling. 
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Henricus filius quondam Henrici de Boert hereditarie vendidit Henrico 

dicto Ghisels soen de Eirde hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex domibus (dg: et a) #domistadio# 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Rode 

sancte Ode inter hereditatem liberorum dictorum Moe[r]kens Kijnderen ex 

uno et inter communem straet #dictam Scamparts Hecke# ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis !exceptis 

censibus domini fundi et hereditario censu XX solidorum exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 09 do 13-09-1386. 

Johannes van den Hoevel zvw Walterus van den Hoevel gaf uit aan Henricus 

Lombart een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, beiderzijds tussen 

voornoemde Henricus Lombart; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes (dg: de) van den Hoevel filius quondam Walteri van den Hoevel 

peciam terre (dg: quinque) sitam in parochia de Haren prope Oesterwijc 

inter Henrici Lombart ex utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico Lombart predicto ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione unius 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 Neijnsel et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 10 do 13-09-1386. 

Godefridus zvw Godefridus van Berikem maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Willelmus Scoute met zijn goederen. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Berikem omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Willelmum Scoute cum suis bonis calumpniavit. 

 

BP 1177 f 322v 11 do 13-09-1386. 

Philippus gnd Tuijn van Wetten snijder verkocht aan Johannes die Meijer 

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

gelegen onder Nuenen. 

 

Philippus dictus Tuijn de Wetten sartor omnes hereditates sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Nuenen sitas ut dicebat vendidit Johanni die Meijer 

promittens (dg: warandiam et ob) ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Neijnsel et Scilder datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1177 f 322v 12 do 13-09-1386. 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele gaf uit aan Nicholaus Daleman 1½ 

bunder 7 roeden land, in Dinther, ter plaatse gnd Errenborch, tussen Ywanus 

van Vauderic enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, met 

een eind reikend aan de gemeint, met de wegen die erbij horen en de wegen 

die erover gaan; de uitgifte geschiedde voor 2 schelling nieuwe 

hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 1½ oude schild of de waarde, 

met Lichtmis te betalen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii de Ghele unum et dimidium 

bonarium et decem #et# septem virgatas terre sitas in parochia de 

Dijnther in l[oco dicto] Errenborch inter hereditatem Ywani de Vauderic 

ex uno et inter hereditatem conventus de Berna ex alio tendentes cum uno 

fine ad communitatem cum viis [ad] hoc [de] jure spectantibus et cum viis 

per eandem de jure transeuntibus ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Nicholao Daleman ab e[odem hereditarie possidendas] pro duobus solidis 

novi census domino nostro duci exinde solvendis dandis etc atque pro 
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hereditario censu unius et dimidii auden scild seu valorem dando sibi ab 

alio hereditarie purificationis ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 13 do 13-09-1386. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Arnoldus 17 oude schilden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto Arnoldo XVII aude scilde seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 14 do 13-09-1386. 

Hr Rodolphus Vos zvw Gerardus Vosse droeg over aan zijn broer Johannes (1) 

de helft in goederen gnd te Bijsterveld, die waren van wijlen voornoemde 

Gerardus, met toebehoren in Dinther, Uden, Erp en Veghel, (2) de helft? van 

4 morgen land, van wijlen voornoemde Gerardus, achter Orthen, ter plaatse 

gnd die Slagen, (3) de helft in 4 morgen land, van wijlen voornoemde 

Gerardus, ter plaatse gnd die Orthense Donk. 

 

Dominus Rodolphus Vos filius quondam Gerardi Vosse medietatem ad se 

spectantem in bonis dictis te Bijstervelt que fuerant dicti quondam 

Gerardi (dg: [cum] attinentiis singulis et universis sitis) #sitis in 

parochia de ....... [cum] suis attinentiis universis quocumque locorum# 

in parochiis de (dg: U) Dijnther de (dg: d) Uden de Erpe et de Vechel 

(dg: sitis) seu alibi quocumque locorum sitis [atque ?medietatem ad se] 

spectantem !quatuor iugeribus terre (dg: sitis in parochia retro Or) 

dicti quondam Gerardi sitis retro (dg: in) Orten in loco dicto die Slagen 

(dg: [ut dicebat supportavit] Johanni suo fratri promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere) atque medietatem ad se spectantem 

in quatuor iugeribus terre dicti quond[am Gerardi sitis in loco] dicto 

die Orthenssche Donc ut dicebat supportavit Johanni suo fratri promittens 

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

 

BP 1177 f 322v 15 do 13-09-1386. 

Nijcholaus Daleman verkocht aan Ludovicus zvw Ludovicus van der Sporct 1/5 

deel in erfgoederen in Berlicum, ter plaatse gnd Heijenrode, beiderzijds 

tussen kvw voornoemde Ludovicus van der Sporct, belast met cijnzen. 

 

Nijcholaus Daleman quintam partem in hereditatibus sitis in parochia de 

Berlikem in loco dicto Heijenrode inter hereditatem #liberorum# Ludo[vici 

van der Sporct] (dg: ex uno et inter h) ex utroque latere coadiacentem 

vendidit Ludovico filio dicti quondam Ludovici van der Sporct promittens 

wa[randiam et obligationem deponere exceptis] censibus annuatim exinde de 

jure solvendis. Testes Scilder et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 322v 16 do 13-09-1386. 

Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe beloofde aan Albertus gnd Abe van Maren 

12½ oude schild, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 19-02-1387) te betalen. 

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi Luwe promisit Alberto dicto Abe de 

Maren XII et dimidium aude scilt scilicet XL Hollant placken [pro 

quolibet] computato ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf9 B 04 f.323. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1386. 

 in vigilia Mathei: donderdag 20-09-1386. 

 in festo Mathei: vrijdag 21-09-1386. 
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BP 1177 f 323r 01 do 13-09-1386. 

Hr Henricus nzvw Jacobus koster van Bucstel priester, Arnoldus Aijken zvw 

Johannes Aijkens van Zonne, Johannes zvw Johannes Zonneman en Everardus van 

den Broec beloofden aan Martinus Monics 42 oude schilden, 40 Hollandse 

plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) 

te betalen. 

 

Dominus Henricus filius naturalis quondam Jacobi custodis de Bucstel 

presbiter Arnoldus (dg: An) Aijken filius quondam Johannis Aijkens de 

Zonne et Johannes filius quondam Johannis Zonneman (dg: promiserunt 

Martino Monics XLII) Everardus van den Broec promiserunt Martino Monics 

XLII aude scilde scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt 

computato ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Raet 

datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 323r 02 do 13-09-1386. 

Jacobus Dorre beloofde aan hr Johannes van Orthen priester 27½ Hollandse 

dobbel mottoen, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Jacobus Dorre promisit domino Johanni de Orthen presbitro (dg: XXVIII) 

#XXVII et dimidium Hollant# dobbel mottoen scilicet (dg: XLIIII Hollant) 

XLV Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Trude et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 03 do 13-09-1386. 

Stephanus zvw Stephanus gnd Hake deed tbv Godefridus zv Johannes Sceijvel 

afstand van de helft, die aan hem en aan wijlen zijn broer Bartholomeus 

behoorde, in 3 morgen land, die waren van wijlen Bartholomeus zv 

Theodericus, achter de plaats gnd Bruggen, ter plaatse gnd Roemput. 

 

Stephanus filius quondam Stephani dicti Hake #super# medietate (dg: ad se 

spectantem) #que spectabat ad ipsum et ad Bartholomeum quondam eius 

fratrem# in tribus iugeribus terre #que fuerant quondam Bartholomei filii 

Theoderici# sitis retro locum dictum communiter Bruggen ad locum dictum 

(dg: Brug) Roemput ut dicebat (dg: supportavit) #et jure ad opus# 

Godefridi filii Johannis Sceijvel #renunciavit# promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 323r 04 do 13-09-1386. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Stephanus 12 oude schilden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Stephano XII aude scilde seu valorem ad 

(dg: nat) purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 323r 05 do 13-09-1386. 

Gerardus van Aa gaf uit aan Arnoldus gnd Melijs soen van der Donc een stuk 

land gnd dat Koppelke, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, voor de 

brug aldaar, tussen wijlen Henricus Gheerborgen soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus Stakenborch; de 

uitgifte geschiedde voor 2 penning oude cijns en een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek bij Aarle te leveren, voor 

het eerst over een jaar (zo 02-02-1388). 

 

Gerardus de Aa peciam terre dictam dat Coppelken sitam in parochia de 

Beke prope Arle ad locum dictum Herende ante pontem ibidem inter 

hereditatem quondam Henrici Gheerborgen soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendentem cum uno fine (dg: fi) ad hereditatem Henrici 
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Stakenborch ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo dicto 

Melijs soen van der Donc ab eodem hereditarie possidendam pro duobus 

denariis antiqui census et pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro 

primo termino ultra annum et in dicta parochia tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 06 do 13-09-1386. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Gerardus 5 oude schilden en 4 

lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1388) 

te betalen en te leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Gerardo quinque aude scilde et (dg: 

quinque) #quatuor# lopinos siliginis mensure de Helmont a purificationis 

proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 07 do 13-09-1386. 

Gerardus van Aa gaf uit aan Arnoldus Melijs soen van der Donc de helft van 

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

tussen erfgoed van het klooster van Hodonk enerzijds en Johannes gnd 

Godevarts soen anderzijds, te weten de helft richting het erfgoed van het 

klooster van Hodonk; de uitgifte geschiedde voor 2 penning oude cijns en 

een n-erfpacht van 1 mud 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Beek bij Aarle te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388). 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand de helft in 

een huis, tuin en akker, in Beek bij Aarle, tussen een gemene weg enerzijds 

en Johannes Stanssen anderzijds. 

 

Gerardus de Aa #medietatem# peciam terre dictam die Winckel sitam in 

parochia de (dg: Be) Beke prope Arle ad locum dictum Herende inter 

hereditatem conventus de Hodonc ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Godevarts soen (dg: van der Donc) ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est versus dictam hereditatem dicti conventus de Hodonc dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo Melijs soen van der Donc ab eodem 

hereditarie possidendam pro duobus denariis antiqui census et pro 

hereditaria paccione unius modii et novem lopinorum siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in dicta parochia tradenda ex dicta medietate promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Arnoldus #medietatem ad se spectantem in# domo 

orto et agro (dg: dicti quond) sitis in dicta parochia inter (dg: 

hereditatem Henrici Stakenborch ex) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem (dg: he) Johannis Stanssen ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 08 do 13-09-1386. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Johannes Melijs soen van der Donc de 

andere helft van voornoemd stuk land, te weten de helft naast Johannes 

Godevarts soen; de uitgifte geschiedde voor 2 penning oude cijns en een 

n-erfpacht van 1 mud 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Helmond te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388). Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes Melijs soen tot onderpand de 

helft in een huis, tuin en akker, in Beek bij Aarle, tussen Johannes 

Stanssen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Dictus Gerardus reliquam medietatem dicte pecie terre (dg: dedit ad) 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta hereditatem 

Johannis Godevarts soen ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni Melijs soen van der Donc ab eodem hereditarie possidendam pro 

duobus denariis antiqui census et pro hereditaria paccione unius modii et 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

172 

novem lopinorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Helmont 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes Melijs soen medietatem ad se spectantem in domo orto et 

agro sitis in dicta parochia inter hereditatem Johannis Stanssen ex uno 

et inter communem plateam ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 09 do 20-09-1386. 

Henricus Boden soen van Kuijc verkocht aan Henricus gnd Arts (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Lommel, die kvw Arnoldus gnd Cleijn in 

Lommel moet leveren aan voornoemde Henricus, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde kinderen, in Lommel, (2) een stuk land, gnd Gijskens Hoeve, in 

Lommel, tussen ....... gnd Sleechten enerzijds en Gerardus gnd Jans van 

Budel anderzijds, dit stuk land belast met 4 penningen .... ?cijns. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus Loden. 

 

Henricus Boden soen de Kuijc hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Lommel quam (dg: Arnoldus) liberi quondam Arnoldi dicti Cleijn 

dicto Henrico solvere tenetur (dg: ex) [et] in Lommel tradere ex 

hereditatibus dictorum liberorum sitis in parochia de Lommel item peciam 

terre dictam Ghijskens Hoeve sitam in parochia de Lommel inter 

hereditatem ....... dicti Sleechten ex uno et inter hereditatem (dg: 

Johannis) #Gerardi dicti# Jans de Budel ex alio (dg: item) hereditarie 

vendidit Henrico dicto Arts promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis quatuor denariis ....... ?census ex dicta pecia terre de jure 

solvendis. Testes Trude et Scilder datum in vigilia Mathei. Tradetur 

littera dicto Henrico Loden. 

 

BP 1177 f 323r 10 do 20-09-1386. 

Henricus gnd Arts verkocht aan Henricus Loden soen van Kuijc een stuk land, 

gnd die Zijpt, in Lommel, ter plaatse gnd Luttel Lommel, tussen erfgoed gnd 

Kenens Erve enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemeint, belast met 3 penning cijns. 

 

Henricus dictus Arts peciam terre #dictam die Zijpt# sitam in parochia de 

Lommel in loco dicto Luttel Lommel inter hereditatem dictam Kenens #Erve# 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio tendentem [cum 

uno] fine ad communitatem vendidit Henrico Loden soen de Kuijc promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis census exinde 

de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 11 do 20-09-1386. 

Petrus Hannen soen van Beirct wonend in Kerkoerle verkocht aan Johannes zv 

Henricus Mijs soen van den Ymerle een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oerle, met Sint-Remigius op de onderpanden te leveren, voor het eerst over 

een jaar (di 01-10-1387), gaande uit (1) een stuk land, gnd die Witbrake, 

in Oerle, ter plaatse gnd Kerkoerle, tussen Heijlwigis Hannen mv voornoemde 

verkoper enerzijds en kv Petrus gnd Ver Leijten ....... anderzijds, (2) een 

stuk land aldaar, ter plaatse gnd op het Vierdeel, tussen voornoemde 

Heijlwigis enerzijds en voornoemde kv Petrus gnd Ver ....... anderzijds, 

(3) een stuk land, in Oerle, voor het bos van Oerle, tussen de gemeint 

enerzijds en Henricus gnd Dircs anderzijds, (4) een stuk land, gelegen 

naast voornoemd boos, tussen Godefridus gnd ?Hacen enerzijds en Severinus 

Jordens anderzijds, reeds belast met een cijns aan het huis van Postel. 

 

Petrus Hannen soen de Beirct (dg: de Ker) commorans in Kercoerle 

hereditarie vendidit Johanni filio Henrici Mijs soen van den Ymerle 

hereditariam paccionem unius [m]od[ii] siliginis mensure de Oerle 

solvendam hereditarie Remigii et pro primo termino ultra annum et supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex pecia terre dicta die Witbrake 
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sita in parochia de Oerle in loco dicto Kercke Oerle inter hereditatem 

Heijlwigis Hannen (dg: .) matris dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem liberorum Petri dicti Ver Leijten ....... ex alio [item] ex 

pecia terre sita ibidem in loco dicto opt Vierdeel inter hereditatem 

dicte Heijlwigis ex !alio et inter hereditatem dictorum liberorum Petri 

dicti Ver ....... [ex] ....... atque ex pecia terre sita in dicta 

parochia ante nemus de Oerle inter communitatem ex uno et inter !Henrici 

dicti Dircs ex alio item ex pecia terre sita [i]ux[ta dictum] nemus inter 

hereditatem (dg: h) Godefridi dicti Ha[?c]en ex uno et inter hereditatem 

Severini Jordens ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu (dg: domini ducis ex dicta so) domui 

de Postel exinde solvendo et (dg: solven) sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 12 do 20-09-1386. 

Theodericus zv Johannes van Herlaer droeg over aan Arnoldus zvw Nijcholaus 

snijder van Geffen (1) een hofstad in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

buiten de poort, aan hem verkocht96 door voornoemde Arnoldus, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, aan hem verkocht97 door voornoemde Arnoldus. 

 

[98Theoderi]cus filius Johannis de Herlaer domistadium quoddam situm in 

Buscoducis in vico Hijnthamensi extra portam ibidem venditum sibi ab 

Arnoldo filio quondam Nijcholai [sartoris de] Geffen prout in litteris 

item hereditarium censum quatuor librarum monete venditum sibi a dicto 

Arnoldo prout in litteris supportavit dicto Arnoldo cum litteris (?dg: et 

jure) ....... ....... ....... ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323r 13 vr 21-09-1386. 

Lambertus zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker droeg over aan zijn broer 

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

ouders. 

 

[99Lambertus] filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris 

omnia et singula bona sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive [sita] ....... ....... 

Andree [suo] fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Trude et Scilder datum in festo Mathei. 

 

BP 1177 f 323r 14 vr 21-09-1386. 

Voornoemde Lambertus droeg over aan Adam van Mierd het momberrecht op zijn 

zuster Aleijdis. 

 

[Dictus L]ambertus totum jus mamburnitatis sibi [com]petens in Aleijdem 

suam sororem et in eius bonis supportavit (dg: Andree suo fratri 

promittens ratam servare) Ade de Mierd promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf9 B 05 f.323v. 

 in vigilia Mathei: donderdag 20-09-1386. 

 in festo Mathei: vrijdag 21-09-1386. 

 Quinta post Martini: donderdag 15-11-1386. 

 anno LXXX sexto: 1386. 

 

                         
96 Zie ← BP 1177 f 239v 12 vr 25-05-1386, verkoop van deze hofstad aan 

Theodericus zv Johannes van Herlaer. 
97 Zie ← BP 1177 f 240r 01 vr 25-05-1386, verkoop van de erfcijns. 
98 Aanvulling op basis van BP 1177 f 239v 12. 
99 Aanvulling op basis van BP 1177 f 323r 14. 
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BP 1177 f 323v 01 ±vr 21-09-1386. 

(dg: Enghela wv Johannes). 

 

(dg: Enghela relicta quondam Johannis). 

 

BP 1177 f 323v 02 ±vr 21-09-1386. 

(dg: Aleijdis wv). 

 

(dg: Aleijdis relicta). 

 

BP 1177 f 323v 03 do 20-09-1386. 

Henricus Wolf en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes Swertincs droegen over aan 

Enghela, svw voornoemde Johannes Swertincs en dvw Willelmus Swertincs, het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Aleijdis had in (1) 2 morgen land, naast de 

dijk, aan de kant richting Gelendonk, tegenover de leprozenhuizen, tussen 

Gerardus Vosse enerzijds en het gemene water anderzijds, (2) alle goederen, 

die aan Enghela sv voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes resp. aan haar zullen komen na overlijden van 

voornoemde Aleijdis. De brief overhandigen aan voornoemde Aleijdis. 

 

Henricus Wolf maritus legitimus Aleijdis sue uxoris (dg: filie quond) 

relicte quondam Johannis Swertincs et dicta Aleijdis cum eodem tamquam 

cum tutore suum usufructum quem dicta Aleijdis habuit in duobus iugeribus 

terre sitis iuxta aggerem #in latere versus Gelendonc# in opposito 

domorum! leprosorum inter hereditatem Gerardi Vosse ex uno et inter 

communem aquam ex alio #atque in omnibus bonis que Enghele sorori dicti 

Johannis de morte dicti quondam Johannis successione sunt advoluta et de 

morte dicte Aleijdis advolvenda# ut dicebant supportaverunt Enghele 

sorori dicti quondam Johannis Swertincs filie quondam Willelmi Swertincs 

promiserunt ratam servare. Testes Trude et Scilder datum in vigilia 

Mathei. Tradetur littera dicte Aleijdi (dg: -s). 

 

BP 1177 f 323v 04 vr 21-09-1386. 

Voornoemde Enghela verkocht voornoemde 2 morgen en andere goederen aan 

voornoemde Aleijdis. 

 

Dicta Enghela cum tutore dicta duo iugera terre et dicta alia bona 

vendidit dicte Aleijdi promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex pare deponere. Testes Trude et Scilder datum in festo 

Mathei. 

 

BP 1177 f 323v 05 vr 21-09-1386. 

Johannes Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323v 06 do 20-09-1386. 

Nijcholaus van den Broec beloofde aan hr Theodericus Rover ridder 49 oude 

schilden van de keizer of van de koning van Frankrijk of de waarde, met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Nijcholaus van den Broec promisit domino Theoderico Rover militi 

quadraginta novem aude #scilde# monete imperatoris seu regis Francie seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Trude et 

Scilder datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1177 f 323v 07 do 15-11-1386. 

Elizabeth dvw Arnoldus van Westvalen droeg over aan Metta dvw Henricus Vilt 

kleinzoon van voornoemde Elizabeth haar deel in (1) een erfgoed, in Hees, 

tussen erfgoed gnd die Boenhof enerzijds en een gemene weg anderzijds, en 
?in (2) een b-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, die Arnoldus 
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Vespertijt aan haar moet leveren, gaande uit een stuk land, in Hees, naast 

de plaats gnd Millaar. 

 

Nota. 

Elizabeth filia quondam Arnoldi de Westvalen cum tutore totam partem sibi 

competens in quadam hereditate sita in parochia de Hees inter hereditatem 

dictam die Boenhof ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio ut 

dicebat hereditarie (dg: supportavit mihi ad opus Mete filie quondam 

Henrici dicti Vilt nepti dicte Elizabeth promittens cum tutore warandiam 

et) atque !hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam Arnoldus Vespertijt sibi solvere tenetur ex pecia terre sita 

in dicta parochia de Hees iuxta locum dictum (dg: Nu) Millaer ut dicebat 

supportavit (dg: mihi ad opus) Mette filie quondam Henrici Vilt neptis 

dicte Elizabeth promittens cum tutore warandiam. Testes Luce et Berwout 

datum quinta post Martini. 

 

BP 1177 f 323v 08 ±do 15-11-1386. 

Contracten van de schepenen Johannes van Ghemert, Johannes van Erpe, Ywanus 

Stierken, Theodericus Rover, Johannes van Ouden, Godefridus Gerardi van Aa 

en Arnoldus Berwout, jaar 86. 

 

Contractus scabinorum Johannis de (dg: Erp) Ghemert Johannis de Erpe 

#Ywanus Stierken# Theodericus Rover Johannes de Ouden Godefridus Gerardus 

de Aa et Arnoldus Berwout anno LXXX sexto. 

 

BP 1177 f 323v 09 ±do 15-11-1386. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rover gnd Broechoven priester investiet van de 

kerk van Erp verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit100 (1) een 

akker gnd de Hoge Akker, en een daaraan gelegen stuk land, welk stuk land 

afgescheiden is van de gemeint van Erp, in Erp, ter plaatse gnd op 

Hakkenen, tussen Johannes van Hackenen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) een stuk beemd, gnd die Klein Wert, in Erp, ter plaatse gnd op 

Hakkenen, tussen het water gnd die Aa enerzijds en kv Yda Lucaes 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius naturalis quondam #domini# Rodolphi Rover #dicti 

Broechoven# presbitri investiti olim ecclesie de Erpe hereditarie 

vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam agro dicto den Hogen Acker (dg: sito in 

parochia de Erpe et ex su) et ex pecia terre (dg: s) eidem agro adiacente 

que pecia terre de communitate de Erpe sumpta fuerat sitis in parochia de 

Erpe in loco dicto op Hackenen inter heredtatem Johannis de Hackenen ex 

uno et inter communitatem ex alio item ex pecia (dg: dic) prati dicta die 

Cleijn Wert sita in parochia et loco predicto inter aquam dictam die Aa 

ex uno et (dg: ex) inter hereditatem (dg: Y) liberorum Yde Lucaes ex alio 

ut dicebat promittens super [habita et] habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Rover et Berwout datum quinta ?post ....... 

 

BP 1177 f 323v 10 ±do 15-11-1386. 

Arnoldus van Stiphout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Stiphout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323v 11 ±do 15-11-1386. 

Voornoemde Johannes nzvw hr Rodolphus Rover gnd Broechoven priester 

                         
100 Zie ← BP 1177 f 230r 13 wo 28-03-1386 (1+2 partim), verkoop van onder 

meer deze onderpanden. 
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investiet van de kerk van Erp verkocht aan Arnoldus zvw Henricus van 

Stiphout van Erpe een n-erfcijns van 5 oude schilden of de waarde, met 

Allerheiligen te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 01-11-1388), 

gaande uit een akker gnd die Palsakker101, in Erp, naast de kerk van Erp, 

tussen Henricus zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en Willelmus zvw Lucas van 

Erpe anderzijds. 

 

Dictus Johannes venditor hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Henrici de Stiphout de Erpe hereditarium censum quinque aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie (dg: .) omnium sanctorum et pro primo 

termino ultra annum ex agro (dg: terre dicto die Pi) die Palsacker sito 

in parochia de Erpe (dg: in p) prope ecclesiam de Erpe inter hereditatem 

Henrici filii quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter (dg: hereditatem 

pratum dictum die) here[ditatem 102Willelmi filii quondam Luce de Erpe] ex 

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

de) obligationem deponere (dg: exceptis) et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 323v 12 ±do 15-11-1386. 

De gezusters Hilla en Katherina, dvw Johannes Lijsscaps, de broers Henricus 

en Willelmus, kv voornoemde Katherina, en Johannes Lijsscap zvw Thomas 

Valant verkochten aan Henricus zvw Henricus Oldekens 41 ....... b-erfcijns, 

1 groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend, die voornoemde Henricus 

gnd Oldekens soen met Sint-Martinus placht te betalen aan wijlen voornoemde 

Johannes Lijsscap, gaande uit een stuk land en erfgoed, in Druenen, nabij 

land en huizinge van voornoemde Henricus Oldekens soen, strekkend vanaf de 

weg tot aan de Middense Rijt. Voornoemde Johannes Lijsscap zvw Thomas 

Valant beloofde dat zijn broer Thomas en zijn zwager ....... nimmer rechten 

op voornoemde cijns zullen doen gelden. Voornoemde Katherina en ....... 

....... beloofden dat erfg van voornoemde Katherina nimmer rechten zullen 

doen gelden op voornoemde cijns. 

 

Hilla et Katherina sorores filie quondam Johannis Lijsscaps cum tutore 

#(dg: Wil) Henricus et Willelmus fratres liberi dicte Katherine# et 

Johannes Lijsscap filius quondam (dg: Arnoldi) Thome Valant (dg: 

hereditarium) quadraginta et ?unum ....... hereditarii census grosso 

Turonensi denario etc pro (dg: se) sedecim denariis computato (dg: s) 

quem Henricus dictus Oldekens soen solvere consuevit et t[enebatur dicto 

quondam Johanni] Lijsscap hereditarie Martini de quadam pecia terre et 

hereditatis sita in parochia de Druenen (dg: iuxta hereditatem) prope 

terram et mansionem dicti Henrici O[ldekens soen] (dg: tendde) tendente a 

platea usque ad terminum dictum Middensche Rijt ut dicebant vendiderunt 

Henrico filio dicti quondam Henrici Ol[dekens soen] ....... cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper 

dictus Johannes Lijsscap filius quondam Thome Valant quod ipse Thomam 

suum fratrem et  ....... suum sororium perpetue talem habebit quod 

nunquam presumet se jus in premisso censu habere promiserunt insuper 

dicta Katherina cum tutore ....... ....... ....... indivisi super omnia 

quod ipsi omnes heredes dicte Katherine perpetue tales !quod non 

presument se jus in dicto censu habere. Testes Ghemert et Berwout datum 

........ 

 

BP 1177 f 323v 13 ±do 15-11-1386. 

Jacobus Dorre beloofde aan Jacobus Stevens soen 29 Hollandse dobbel 

mottoen, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel ....... ....... ......., met 

Vastenavond aanstaande (di 19-02-1387) te betalen. 

 

                         
101 Zie ← BP 1177 f 080v 03 do 08-10-1383, verkoop van een erfpacht uit de 

Palsakker. 
102 Aanvulling op basis van BP 1177 f 080v 03. 
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Jacobus Dorre promisit Jacobo Stevens soen XXIX Hollant dobbel mottoen 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ?minus ....... ....... 

....... ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 323v 14 ±do 15-11-1386. 

Jacobus zvw Jacobus Tijt en Willelmus Coptiten beloofden aan de secretaris, 

tbv de lombarden etc, 24 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi Tijt et Willelmus Coptiten promiserunt mihi 

ad opus lombardorum etc XXIIII aude scilde se[u valorem] ad nativitatis 

Domini ....... ........ Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 323v 15 ±do 15-11-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus s[ervabit] alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 B 06 f.324. 

 in crastino Severini: woensdag 24-10-1386. 

 Quinta post Severini: donderdag 25-10-1386. 

 Sexta post Severini: vrijdag 26-10-1386. 

 Tercia post Sijmonis et Yude: dinsdag 06-11-1386. 

 

BP 1177 f 324r 01 wo 24-10-1386. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 169 (144), 24-10-1386. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van den Laer verkocht aan Godefridus 

Sceijvel, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit goederen van Henricus gnd Coman zv jkvr Elizabeth, in Blaerthem, welke 

pacht Franco van de Kamer, neef van Andreas Valant en grootvader van 

voornoemde Bela, gekocht had van voornoemde Henricus Coman, en welke pacht 

voornoemde Franco geschonken had aan zijn voornoemde schoonzoon Henricus 

van Laer en diens vrouw Mechtildis dv voornoemde Franco, en van welke pacht 

eerstgenoemde Henricus een helft103 verworven had van van Rutgherus en 

Herbergis, kvw Cristianus Conincs, en Thomas gnd Brandon engelsman ev 

Eufemia dvw voornoemde Cristianus. 

 

Henricus Raet maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Laer hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: et 

in {ruimte vrijgelaten}) ex bonis Henrici dicti Coman filii domicelle 

Elizabeth in Blaerthem consistentibus quam paccionem Franco de Thalamis 

nepos Andree Valant avus olim dicte Bele (dg: d) erga dictum Henricum 

Coman acquisiverat emendo prout in litteris et quam paccionem dictus 

Franco dederat (dg: H) dicto Henrico de Laer #suo genero# cum Mechtilde 

uxore eius Henrici de Laer #filia dicti Franconis# nomine dotis prout in 

litteris et de qua paccione primodictus Henricus unam medietatem erga 

Rutgherum et Herbergem liberos quondam (dg: .) Cristiani Conincs et 

Thomam dictum Brandon anglicum maritum et tutorem Eufemie sue uxoris 

filie dicti quondam Cristiani acquisiverat prout in litteris vendidit 

Godefrido Sceijvel ad opus fabrice ecclesie sancti (dg: s) Johannis 

ewangeliste in Busco supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Franconis et heredum eiusdem quondam Franconis et ex parte dicti Henrici 

de Laer et (dg: suorum) heredum eiusdem quondam Henrici de Laer (dg: de) 

quorumcumque deponere. Testes Ghemert et Rover datum in crastino 

                         
103 Zie ← BP 1177 f 298v 04 vr 18-05-1386, overdracht van de helft van de 

erfpacht. 
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Severini. 

 

BP 1177 f 324r 02 do 25-10-1386. 

Hermannus Scut zvw Willelmus Luwe verkocht aan Arnoldus Hoernken, tbv 

Johannes Spiker zv voornoemde Arnoldus, een lijfrente104 van 4 oude Franse 

schilden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en 

tuin van verkoper, in Empel, ter plaatse gnd Asmit, beiderzijds tussen 

kinderen gnd Hoernics Kijnderen, reeds belast met een b-erfcijns van 6 

schelling gemeen paijment, (2) 7 hont land, in Empel, ter plaatse gnd op 

den Rampelt, tussen wijlen Willelmus Vrancken enerzijds en de gemene 

zegedijk anderzijds, (3) 3 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in 

Stevens Kamp, tussen erfgoed gnd die Hijnse Kamp enerzijds en wijlen 

Godefridus Zebrechts soen anderzijds, deze 3 morgen reeds belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan Godefridus Sceijvel. Verkoper zal de 

onderpanden niet verkopen, vervreemden of belasten, waardoor de betaling 

van de lijfrente in gevaar zou kunnen komen. Zou voornoemde Johannes Spiker 

binnen 7 jaar overlijden, dan zullen desondanks voornoemde Arnoldus 

Hoernken en zijn vrouw Katherina voornoemde lijfrente, gedurende die 7 

jaar, beuren. 

 

Hermannus Scut filius quondam Willelmi Luwe legitime vendidit Arnoldo 

Hoernken ad opus Johannis Spiker filii eiusdem Arnoldi vitalem pensionem 

quatuor aude scilde monete Francie vel valorem solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti Johannis et non ultra nativitatis Johannis ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Empel in loco dicto Assmit inter 

hereditatem liberorum dictorum Hoernics Kijnderen ex utroque latere 

coadiacentem atque ex septem hont terre dicti venditoris sitis in dicta 

parochia in loco dicto op den Rampelt inter hereditatem quondam Willelmi 

Vrancken ex uno et inter communem Zeghedike ex alio item ex tribus 

iugeribus terre sitis in dicta parochia in loco dicto in Stevens Camp 

inter hereditatem dictam die Hijnssche Camp ex uno et inter hereditatem 

quondam Godefridi Zebrechts soen ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditario censu sex solidorum communis pagamenti ex dictis domo et orto 

et hereditaria paccione unius modii siliginis Godefrido Sceijvel ex 

dictis tribus iugeribus terre prius solvendis et (dg: sol) sufficientem 

facere et quod ipse dictas hereditates non vendet nec alienabit (dg: in 

p) neque obligationem super easdem faciet in premissis et supra premissas 

in preiudicium dicti Johannis Spiker nec solucionis dicte pensionis 

scilicet (dg: per q) mediantibus quibus dictus Johannes Spiker a (dg: 

sol) dicta pensione posset impediri tali condicione quod (dg: si contin) 

si contingat dictum Johannem Spiker decedere infra septem annos (dg: 

datum presentium sine) post festum nativitatis Johannis proxime futurum 

sine medio sequentium nichilo[minus] tamen dictus Arnoldus Hoernken et 

Katherina eius uxor dictam pensionem dictis septem annis pendentibus 

integraliter possidebunt scilicet #si contingat# dictum (dg: -s) Johannem 

Spiker vivere in humanis post huiusmodi septem annos extunc dictus 

Johannes Spiker iuxta modum predictum dictam pensionem possidebit ad 

vitam eiusdem Johannis (dg: et no) Spiker et non ultra. Testes Ghemert et 

Berwout datum quinta post Severini. 

 

BP 1177 f 324r 03 do 25-10-1386. 

(dg: Martinus die Decker van Ghemonden: een kamer). 

 

(dg: Martinus die Decker de Ghemonden quandam cameram). 

 

BP 1177 f 324r 04 do 25-10-1386. 

Sijmon van Gheldennaken beloofde aan Johannes Gerijts soen 16 gulden met 

                         
104 Zie → BP 1178 f 363v 13 do 10-03-1390, vermelding van waarschijnlijk 

deze lijfrente. 
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Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Sijmon de Gheldennaken promisit Johanni Gerijts soen XVI florenos dictos 

gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 324r 05 do 25-10-1386. 

Martinus die Decker van Ghemonden verkocht aan Goeswinus Jans soen de 

helft105 van een huis met ondergrond van voornoemde Martinus, in Den Bosch, 

aan de Vughterdijk, achter erfgoed van Johannes van Wabraken, tussen 

erfgoed van Johannes van Ellaer enerzijds en een weg anderzijds, met een 

eind strekkend richting de gemene weg aan voornoemde Johannes van Wanbraken 

en met het andere eind achterwaarts aan voornoemde Goeswinus Jans soen, te 

weten de helft achter voornoemde gemene weg, zoals afgepaald en met recht 

van weg over een weg naast voornoemd huis lopend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de gemene weg, deze helft belast met een b-erfcijns 

van 10 schelling gemeen paijment. 

 

Martinus die Decker de Ghemonden medietatem domus (dg: et .) cum suo 

fundo (dg: sit) dicti Martini site in Busco ad aggerem Vuchtensem retro 

hereditatem Johannis de Wabraken inter hereditatem (dg: . Johanis dicti 

.) Johannis de (dg: Wa) Ellaer ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam 

viam ex alio tendentis cum (dg: f) uno fine versus (dg: vi) communem 

plateam ad hereditatem dicti Johannis de Wanbraken et cum reliquo fine 

retrorsum ad hereditatem Goeswini Jans soen scilicet illam medietatem 

dicte domus cum suo fundo que medietas sita est retrorsum versus communem 

plateam prout huiusmodi medietas ibidem sita est et palata (dg: in) simul 

cum jure eundi et [r]edeundi per viam ibidem (dg: tenden) iuxta dictam 

domum tendentem a communi platea #retrorsum# usque ad communem plateam ut 

dicebat hereditarie vendidit [dicto] Goeswino Jans soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu X solidorum 

communis pagamenti ex dicta medietate de jure solvendo. Testes Erpe et 

Berwout [datum] supra. 

 

BP 1177 f 324r 06 vr 26-10-1386. 

Thomas Brandon engelsman verklaarde dat Henricus Raet de helft betaald 

heeft van 199 oude schilden, 42½ Hollandse plak voor 1 oude schild 

gerekend, en de helft van 15 Hollandse plakmeeuwen, aan voornoemde Thomas 

en aan Rutgherus zvw Cristianus Coninc beloofd106 door voornoemde Henricus 

Raet. 

 

Thomas Brandon anglicus palam recognovit sibi Henricum Raet persolvisse 

#medietatem# centum et nonaginta novem #aureorum denariorum (dg: com) 

antiquorum communiter aude scilde# aude scilde #vocatorum# scilicet XLII 

#et dimidium# Hollant placken pro quolibet aude scilt computato #et 

medietatem XV Hollant placmeuwe# promissorum dicto Thome et Rutghero 

filio quondam Cristiani Coninc a dicto Henrico Raet prout in litteris. 

Testes Ghemert et Berwout datum sexta post Severini. 

 

BP 1177 f 324r 07 vr 26-10-1386. 

Rutgherus zvw Cristianus Conincs verklaarde dat Henricus Raet 5 oude 

schilden betaald heeft, 42½ Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, 

in afkorting van de helft, die aan hem behoort, in voornoemd geld. 

 

Rutgherus filius quondam Cristiani Conincs palam recognovit sibi Henricum 

Raet persolvisse quinque aude scilde scilicet XLII et dimidium Hollant 

placken pro quolibet aude scilde computato in abbreviationem medietatis 

                         
105 Zie → BP 1178 f 255v 10 vr 23-07-1389, verkoop van deze helft. 
106 Zie ← BP 1177 f 299v 09 vr 18-05-1386, belofte 189 oude schilden op 25-

07-1386 te betalen. Mogelijk toch verband als gevolg van verschrijving? 
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ad se spectantis in dicta pecunia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 324r 08 di 06-11-1386. 

Elijas zvw Walterus gnd Willen Kather droeg over aan Arnoldus zvw Henricus 

Belen soen van den Venne van Stripe de helft in (1) een hoeve, gnd ten 

Dijke, in Stripe, (2) de helft van een beemd, gnd Berwinkel, in Blaerthem 

Sint-Lambertus, welke hoeve en welke helft voornoemde Elijas en Arnoldus 

gnd Holther van Strijpt in pacht gekregen hadden van Godefridus zvw 

Rutgherus gnd Arken soen, Johannes Lijsscap en Thomas van Hijntham, belast 

met cijnzen en pachten in de brief vermeld. 

 

[El]ijas filius quondam Walteri dicti Willen Kather medietatem ad se 

spectantem in quodam manso dicto (dg: ten) ten Dike sito in parochia de 

Stripe (dg: cum suis attinentiis) #et in# [omnibus] et singulis 

attinentiis eiusdem mansi quocumque locorum consistentibus sive sitis 

atque in medietate cuiusdam prati dicti Berwinckel siti in parochia de 

Blaerthem sancti Lamberti [quem] mansum cum suis attinentiis et quam 

medietatem dicti prati dictus Elijas et Arnoldus dictus Holther de 

Strijpt erga Godefridum filium quondam Rutgheri dicti Arken soen Johannem 

Lijsscap et Thomam de Hijntham (?dg: pro) ad pactum acquisiverant prout 

in litteris supportavit Arnoldo filio quondam Henrici Belen soen #van den 

Venne# de Stripe cum litteris [et jure] promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus et paccionibus in 

litteris contentis. Testes Trude et Berwout datum .. tercia post Sijmonis 

et Yude. 

 

BP 1177 f 324r 09 di 06-11-1386. 

Destijds hadden Godefridus zvw Rutgherus gnd Arken soen, Johannes Lijsscap 

ev Mechtildis, en Thomas van Hijntham ev Luijtgardis, dvw voornoemde 

Rutgherus, in pacht uitgegeven aan Arnoldus gnd Holther van Stripe en 

Elijas zvw Walterus gnd Wellen Kather, (1) een hoeve, gnd ten Dijke, in 

Stripe, (2) de helft van een beemd gnd Beerwinkel, in Blaerthem Sint-

Lambertus, zoals die behoorden aan wijlen voornoemde Rutgherus, welke 

uitgifte geschiedde voor de onraad en een b-erfpacht van 12 mud rogge, maat 

van Stripe, met Lichtmis op voornoemde hoeve aan ....... ....... Thomas van 

Hijntham te leveren door voornoemde Arnoldus en Elijas. Arnoldus zvw 

Henricus Belen soen gnd van den Venne van Stripe beloofde thans voornoemde 

Elijas schadeloos te houden van voornoemde cijnzen, pachten en lasten. 

 

[Notum sit universis quod cum G]odefridus filius quondam Rutgheri dicti 

Arken soen Johannes Lijsscap maritus et tutor legitimus Mechtildis sue 

uxoris Thomas de Hijntham [maritus et tutor legitimus] Luijtgardis sue 

uxoris filiarum dicti quondam Rutgheri quendam mansum dictum ten Dike 

situm in parochia de (dg: d) Stripe cum omnibus et singulis attinentiis 

[eiusdem mansi quocumque locorum] consistentibus sive sitis atque 

medietatem cuiusdam prati dicti Beerwinckel siti in parochia de Blaerthem 

sancti Lamberti prout huiusmodi mansus cum suis attinentiis et medietas 

[ad dictum quon]dam Rutgherum pertinere consueverunt dedissent ad 

hereditariam paccionem Arnoldo dicto Holther de Stripe et Elije filio 

quondam Walteri dicti Wellen Ka[107ther] ....... ....... ....... ....... 

et oneribus dictis onraet annuatim exinde prius de jure solvendis [et] 

pro hereditaria paccione duode[c]i[m] modiorum siliginis mensure de 

Stripe ....... ....... [Thome] de (dg: ?Stri) Hijntham a dictis Arnoldo 

et Elije exinde solvenda hereditarie purificationis (dg: purificationis) 

et supra dictum mansum tradenda (dg: ex) prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptus [Arnoldus filius quondam Henrici] 

Belen soen (dg: de) van den Venne de Stripe promisit super omnia dictum 

(dg: Arnoldum) #Elijam# et eius bona quecumque a solucione dictorum 

                         
107 Aanvulling op basis van BP 1177 f 324r 08. 
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censuum paccionum et onerum indempnem ....... ....... ........ 

 

1177 mf9 B 07 f.324v. 

 Tercia post Sijmonis et Yude: dinsdag 06-11-1386. 

 in festo Huberti: zaterdag 03-11-1386. 

 in crastino Huberti: zondag 04-11-1386. 

 Secunda post Huberti: maandag 05-11-1386. 

 anno LXXX sexto mensis novembris die quinta: maandag 05-11-1386. 

 anno LXXX sexto in crastino Willibrordi: donderdag 08-11-1386. 

 

BP 1177 f 324v 01 di 06-11-1386. 

Gerardus van Berkel maande 3 achterstallige jaren van een erfcijns van 250 

pond, gaande uit de renten van Asten, die voornoemde Gerardus verworven had 

van hr Walterus van Hoerne heer van Duffel en Herlaar. 

 

Gerardus de Berkel hereditarium censum CCL librarum solvendum hereditarie 

ex redditibus de (dg: Assen) Asten quem idem Gerardus erga dominum 

Walterum de Hoerne dominum de Duffel et de Herlaer acquisiverat ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Luce et Berwout datum tercia post 

Sijmonis et Yude. 

 

BP 1177 f 324v 02 za 03-11-1386. 

Godefridus Punder van Straten en Henricus die Hammaker van Wetten de 

jongere beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 gulden met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1386; 27+25=52 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Godefridus Punder de Straten Henricus #die# Hammaker de Wetten #junior# 

promiserunt Philippo Jozollo etc XVI gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum (dg: su) persolvendos sub pena I. Testes Gerardus et Arnoldus 

Berwout datum in festo Huberti. 

 

BP 1177 f 324v 03 za 03-11-1386. 

Johannes zvw Willelmus Maes soen smid, Petrus die Doncker, Wautgherus gnd 

Wautghers soen van Hees, Wellinus Jans soen, Benedictus gnd Bits Arts soen 

en Johannes gnd Steghemans soen beloofden aan Johannes Raven, tbv vrouwe 

Ermgardis van Waderle, 64½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(za 02-02-1387) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Maes soen fab[ri] Petrus die Doncker 

Wautgherus dictus (dg: Waughe) Wautghers soen de Hees et Wellinus Jans 

soen Benedictus dictus Bits Arts soen Johannes dictus Steghemans soen 

promiserunt Johanni Raven ad opus domine Ermgardis de Waderle sexaginta 

quatuor et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 324v 04 zo 04-11-1386. 

Wolterus Stegheman, Johannes Muijl en Gerardus smid zv Johannes Muijl 

beloofden aan Johannes Raven, tbv vrouwe Ermegardis van Waderle, 80 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Wolterus Stegheman (dg: Johannes Muijl filius) Johannes Muijl Gerardus 

faber filius Johannis Muijl promiserunt Johanni Raven ad opus domine 

Ermegardis de Waderle LXXX aude scilde vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes Ghemert et Aa datum in crastino 

Huberti. 

 

BP 1177 f 324v 05 ma 05-11-1386. 

Henricus Tielmans soen van Enghelen verkocht aan Gerardus van Mierd een 

n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Allerheiligen te betalen, 

gaande uit 4 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen 

Stephanus Willems soen enerzijds en Johannes Ocker anderzijds, reeds belast 
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met dijken en waterlaten. 

 

Solvit. 

Henricus Tielmans soen de Enghelen hereditarie vendidit Gerardo de Mierd 

hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie 

(dg: Martini et) omnium sanctorum ex quatuor hont terre dicti venditoris 

sitis in (dg: par) jurisdictione de Meerwijc in loco dicto den Auden Camp 

inter hereditatem Stephani Willems soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Ocker ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem (dg: ob) deponere exceptis (dg: ce) 

aggeribus et aqueductibus ex spectantibus et sufficientem facere. Testes 

Aa et Berwout datum secunda popst Huberti. 

 

BP 1177 f 324v 06 ma 05-11-1386. 

Henricus Bathen soen van Best zvw Willelmus Wouters soen rademaker van Best 

en Cristianus zvw Johannes gnd Metten soen verkochten aan Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus Wouters soen bakker een n-erfpacht van 9 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk 

land gnd die Zonderen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen kvw 

Johannes Rise enerzijds en Willelmus van Dormalen en Henricus gnd Nepe 

anderzijds, reeds belast met een pacht. 

 

Henricus Bathen soen de Best #filius quondam Willelmi Wouters soen 

rotificis de Best# et Cristianus filius quondam Johannis dicti Metten 

soen hereditarie vendiderunt (dg: Joh) Willelmo filio dicti quondam 

Willelmi Wouters soen #pistoris# hereditariam paccionem novem sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta die Zonderen sita in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Best inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

Rise ex uno et inter hereditates Willelmi de Dormalen et Henrici dicti 

Nepe ex alio ut dicebant promittentes indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta paccione exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 324v 07 ma 05-11-1386. 

En hij kan binnen 3 jaar vanaf nu terugkopen met 12 gulden of de waarde en 

met de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Johannes Cort snijder en Petrus Oer zvw 

Gerardus. 

 

+. 

Et poterit redimere ad spacium #trium# annorum (dg: a) datum presentium 

sine medio sequentium semper dicto spacio durante cum duodecim florenis 

seu valore et cum paccione anni redempcionis promittens ut in forma acta 

in camera scriptorum presentibus Johanne Cort sartore et Petro Oer filio 

quondam (dg: Pe) Gerardi testibus datum anno LXXX sexto mensis novembris 

die quinta hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 324v 08 ma 05-11-1386. 

Walterus zvw Arnoldus gnd Wouters soen van Essche verkocht aan Gerardus 

Hessels soen een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Esch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin in Esch, tussen 

Gertrudis van den Loe enerzijds en Walterus Matheus soen anderzijds. De 

brief aan partijen overhandigen. 

 

Walterus filius quondam (dg: Walteri) Arnoldi dicti Wouters soen de 

Essche hereditarie vendidit (dg: Agneti de H) Gerardo Hessels #soen# (dg: 

ad opus Agnetis de Hezellaer) hereditariam paccionem quatuor (dg: lib) 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in parochia de Essche tradendam ex hereditaria paccione X lopinorum 
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siliginis dicte mensure quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

termino solucionis predicto ex domo et orto sitis in parochia de Essche 

inter hereditatem Gertrudis van den Loe ex uno et inter hereditatem 

Walteri Matheus soen ex alio ut dicebat promittens #super habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem in dicta paccione X lopinorum 

(dg: ex)M siliginis existentem deponere et sufficientem facere. Testes 

Ouden et Aa datum quinta post Huberti. Tradetur littera dictis 

convenientibus. 

 

BP 1177 f 324v 09 do 08-11-1386. 

Voornoemde Gerardus Hessels soen droeg voornoemde pacht over aan broeder 

Nijcholaus van der Nuweruijt van de Predikheren en aan broeder Bernardus 

van Ber...., half tbv het klooster van de Predikheren in Den Bosch en half 

tbv de Minderbroeders in Den Bosch, voor het jaargetijde van Agnes van den 

Hezelaer, haar ouders en Godefridus gnd Hals ev voornoemde Agnes. Ze mogen 

de pacht niet vervreemden. Zouden ze dat toch doen, dan gaat de pacht naar 

erfg van voornoemde Agnes. Getuigen Philippus Andries soen, Johannes 

Scrage, Johannes Scrage en Albertus Wael. Opgesteld in de kamer. 

 

A. 

Dictus emptor supportavit fratri Nijcholao van der Nuweruijt #predicorum# 

et fratri Bernardo de Ber.... (dg: ad opus) mediatim ad opus conventus 

predicorum in Busco et mediatim ad opus fratrum minorum in Busco scilicet 

pro anniversario Agnetis van den Hezelaer #et suorum parentum et 

Godefridi dicti Hals mariti dicte Agnetis# tali condicione quod non 

alienabunt et si alienaverint quod extunc dicta paccio ad heredes dicte 

Agn[etis] devolvetur. Testes Philippus Andries soen Johannes Scrage 
!Johannes Scrage Albertus Wael acta in camera anno LXXX sexto in crastino 

Willibrordi hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 324v 10 do 08-11-1386. 

Adam van Mierd had destijds gerechtelijk gekocht108 van Sijmon van 

Mijrabellum (1) een huis en erf van Mijchael die Langhe, in Den Bosch, aan 

de Kleerherstellersstraat, waarin voornoemde Mijchael woonde, (2) alle 

erfgoederen die voornoemde Mijchael op verschillende plaatsen in Oirschot 

had liggen. Thans droeg voornoemde Adam voornoemd huis109 en erf over aan 

Ludingus zvw Jacobus van Uden. 

 

Notum sit universis quod cum Adam de Mierd domum et aream Mijchaelis die 

Langhe sitam in Busco ad vicum reparatorum veterum vestium in qua idem 

Mijchael commorari consuevit atque omnes (dg: he) et singulas hereditates 

quas dictus Mijchael in quibuscumque locorum [in] Oerscot habuit sitas 

erga Sijmonem de Mijrabello (dg: eme) per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisivisset [prout in litteris] constitutus 

igitur dictus Adam dictam domum et aream hereditarie supportavit Ludingo 

filio quondam Jacobi de Uden cum litteris et jure occacione dicte domus 

et a[ree] promittens ratam servare. Testes Ouden et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 324v 11 do 08-11-1386. 

Johannes en Elisabeth, kvw Walterus gnd Wellen van Wetten en Arnoldus van 

den Nuwendike zvw Everardus gnd van ...warden ev Elsbena dvw voornoemde 

Walterus Wellen deden tbv voornoemde Ludingus afstand van voornoemd huis en 

erf. 

 

Johannes et Elisabeth liberi quondam Walteri dicti Wellen de Wetten cum 

tutore et Arnoldus van den Nuwendike filius quondam Everardi dicti van 

                         
108 Zie → BP 1177 f 326r 09 za 17-11-1386, overdracht erfcijns uit deze 

goederen. 
109 Zie → BP 1177 f 326r 09 za 17-11-1386, overdracht erfcijns van 7 pond 

gaande uit dit huis en goederen. 
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...warden maritus et tutor legitimus Elsbene sue uxoris filie dicti 

quondam (dg: He) Walteri Wellen super dicta dicta domo et area et jure ad 

opus dicti Ludingi renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 324v 12 do 08-11-1386. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 170 (146), 08-11-1386. Vergelijk Sint Jan, nummer 175 (152), 23-

07-1388. 

Willelmus van Ghiessen ev Jutta dvw Franco Munter verkocht aan Heijlwigis 

evw Sampson zvw voornoemde Franco 1/3 deel, dat aan hem en aan zijn vrouw 

gekomen was na overlijden van Arnoldus van Rode110 zvw voornoemde Franco, in 

een erfpacht van 3 mud111 rogge, Bossche maat, die Johannes van Tula beloofd 

had met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Franco Munter, 

gaande uit goederen van Johannes van Tula, gnd ter Ynden, in Erp. 

 

Willelmus de Ghiessen maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie 

quondam Franconis Munter terciam partem sibi et dicte sue [uxori de 

morte] quondam Arnoldi de Rode filii dicti quondam Franconis successionis 

advolutam in hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco quam [paccionem trium] modiorum siliginis dicte mensure Johannes de 

Tula promisit se daturum et soluturum dicto Franconi Munter hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex b[onis] Johannis de Tula dictis 

communiter ter Ynden sitis in parochia de Erpe atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis prout in litteris hereditarie 

[vendidit] Heijlwigi (dg: f) uxori quondam Sampsonis filii dicti quondam 

Franconis supportavit cum litteris et jure #et .......# promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 324v 13 do 08-11-1386. 

Hilla wv Johannes gnd Joncker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, aan hem verkocht door Henricus gnd Bac zv Thomas gnd Bac. 

 

Hilla relicta quondam Johannis dicti Joncker hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam [venditam sibi] ab Henrico dicto Bac filio Thome dicti 

Bac prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 B 08 f.325. 

 Quinta post Huberti: donderdag 08-11-1386. 

 

BP 1177 f 325r 01 do 08-11-1386. 

Gobelinus zv Godefridus gnd die Gruijter van Ghestel bij Herlaer verkocht 

aan Gerardus van Duusborch een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Liemde, tussen 

wijlen Ygrammus van der Beke enerzijds en Jutta Zoemers anderzijds, (2) 1 

lopen roggeland aldaar, tussen wijlen voornoemde Ygrammus enerzijds en 

Franco van Oerscot anderzijds, (3) ongeveer 1 bunder heide aldaar, tussen 

Aleijdis wv Henricus Nennens enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 30 schelling geld van 

Boxtel. 

 

Gobelinus filius (dg: quondam Gobelini) Godefridi dicti die Gruijter de 

Ghestel prope Herlaer hereditarie vendidit Gerardo de Duusborch 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo orto et pecia 

terre sibi adiacente sitis in parochia de (dg: Bi) Bucstel in loco dicto 

                         
110 Zie ← BP 1176 f 181r 15 do 02-05-1381, deze erfpacht kwam bij deling aan 

Arnoldus van Rode. 
111 Zie → BP 1182 p 460v 06 do 09-06-1401, verkoop van de pacht van 3 mud. 
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Lutter Lijemde inter hereditatem (dg: Ys) quondam Ygrammi van der Beke ex 

uno et inter hereditatem Jutte Zoemers ex alio atque ex (dg: pecia) 

lopinata terre siliginee sita ibidem inter hereditatem dicti quondam 

Ygrammi ex uno et inter hereditatem Franconis (dg: ex) de Oerscot ex alio 

atque ex uno bonario (dg: prati) #terre# mericalis vel circiter sita 

ibidem inter hereditatem Aleijdis relicte quondam Henrici Nennens (dg: 

soe) ex uno #et# inter communitatem ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu XXX solidorum monete de Bucstel exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Ouden et Aa datum quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 325r 02 do 08-11-1386. 

Johannes gnd Zobbe van Goerle en Gerardus die Volre van Tilborch beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Epiphanie (zo 06-01-

1387; 22+31+6=59 dgn) aanstaande te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes dictus Zobbe de Goerle et Gerardus die Volre de Tilborch 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad epyphaniam 

Domini proxime futuram sub pena (dg: II) III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 03 do 08-11-1386. 

Cristina wv Jacobus nzvw Ghevardus van Eijndoven droeg over aan haar zoon 

broeder Hermannus van de derde orde 200 pond (dg: geld), aan Hermannus bv 

voornoemde Ghevardus, tbv voornoemde Jacobus en Ghevardus, beloofd. 

 

Cristina relicta quondam Jacobi filii naturalis quondam Ghevardi de 

Eijndoven ducentas libras (dg: monete) promissas Hermanno fratri dicti 

Ghevardi ad opus dicti Jacobi #et dicti Ghevardi# prout in litteris 

supportavit fratri Hermanno suo filio tercii ordinis cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 04 do 08-11-1386. 

Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe gaf uit aan Johannes zv Johannes van 

Vechel (1) een stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Monnikhoeve, 

tussen erfgoed gnd die Langveldse Hoeve enerzijds en Johannes Lijsscap 

anderzijds, (2) een stuk beemd aldaar, tussen voornoemde Johannes Lijsscap 

enerzijds en Gertrudis Ridders 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 (3) 1 zesterzaad gerstland, in Veghel, ter plaatse 

gnd Speelheuvel, beiderzijds tussen voornoemde Johannes zv Johannes van 

Vechel. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis Luwe peciam prati sitam in 

parochia de Vechel in loco dicto die Monichoeve inter hereditatem (dg: 

quondam) dictam die Langveltsche Hoeve ex uno et inter hereditatem 

Johannis Lijsscap ex alio atque peciam prati sitam ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis Lijsscap ex uno et inter hereditatem Gertrudis 

Ridders ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio 

Johannis de Vechel ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione X lopinorum siliginis et X lopinorum ordei mensure de Vechel 

danda sibi hereditarie purificationis et in parochia de Vechel tradenda 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Johannes unam sextariatam terre ordeacee 

sitam in dicta parochia ad locum dictum Speelhoevel inter hereditatem 

dicti Johannis filii Johannis de Vechel ex utroque latere ad pignus 

imposuit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 05 do 08-11-1386. 

Henricus van der Broecke van Scijnle beloofde aan Arnoldus van den 

Heijnxthoevel 38 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met 
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Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Henricus van der Broecke #de Scijnle# promisit Arnoldo van den 

Heijnxthoevel XXXVIII gulden seu pro quolibet gulden XXX Hollant placken 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 06 do 08-11-1386. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus Bakker beloofde aan Johannes Becker zvw 

Johannes Heirde, tbv Enghela van Essche, een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2/5 deel in een huis en 

erf van voornoemde wijlen Arnoldus, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Weverplaats, tussen erfgoed van wijlen ?Arnoldus Becker enerzijds en een 

gemeen straatje anderzijds. 

 

Andreas filius quondam (dg: La) Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris 

promisit super omnia Johanni Becker filio quondam Johannis Heirde ad opus 

Enghele de Essche se daturos et soluturos dicte Enghele hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis (dg: purificationis) ex duabus quintis partibus ad se 

specantibus in domo et area dicti quondam Arnoldi sita in Busco in locum 

dictum Weverplaets inter hereditatem quondam ?Arnoldi Becker et inter 

communem viculum ex alio et sufficientem facere. Testes Ghemert et Aa 

datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 07 do 08-11-1386. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Heijlen soen verkocht aan Mechtildis van Berze 4 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, tussen Aleijdis gnd Cloets 

enerzijds en Johannes gnd Winckelman anderzijds, welke 4 morgen hij, 

tezamen met andere goederen, verworven had van Godefridus zvw Willelmus van 

Beest. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Heijlen soen quatuor iugera terre 

sita in parochia de Nuwelant in loco dicto Vinckel inter hereditatem 

Aleijdis dicte Cloets ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Winckelman ex alio ut dicebat (dg: vendidit Mechtildi de Berze promittens 

warandiam et obligationem) que quatuor jugera simul cum aliis (dg: bonis) 

hereditatibus #ipse# erga Godefridum filium quondam Willelmi de Beest 

acquisiverat prout in litteris vendidit Mechtildi de Berze supportavit 

cum litteris [et] jure occacione dictorum quatuor jugerum terre 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 08 do 08-11-1386. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

gedaan door Willelmus Scouten met zijn goederen. 

 

(dg: Do l) Godefridus filius quondam Andree de Berlikem omnes vendiciones 

factas per Willelmum (dg: -s) Scouten cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 09 do 08-11-1386. 

Theodericus zvw Gerardus Sijmons soen beloofde aan Henricus van Helvoert 

molenaar 50 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

binnen 4 jaar te betalen. 

 

(dg: D) Theodericus filius quondam Gerardi Sijmons soen (dg: omnes ven) 

promisit (dg: Johanni) Henrico de Helvoert multori L licht scilde 

[scilicet] XII Hollant placken pro quolibet scilt computato infra quatuor 

annos datum presentium sine (dg: s) medio sequentium persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1177 f 325r 10 do 08-11-1386. 

Gerardus visser beloofde aan Henricus Noppen 50 gulden dinsdag over 15 

dagen te betalen. En 40 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386). 

 

Ger[ar]dus piscator promisit Henrico Noppen L gulden #seu valorem# a 

feria tercia proxime futura ultra quindenam persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 325r 11 do 08-11-1386. 

atque XL gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325r 12 do 08-11-1386. 

Aleijdis, dvw Johannes van Vlierden en wv Marcelius gnd die Rode, en haar 

kinderen Gerardus en Theodericus verkochten aan Gerardus van Balijart, tbv 

Johannes zv laatstgenoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Heijlwigis dvw voornoemde Johannes van Vlierden, het deel, dat aan 

verkopers en aan Johannes, Kaherina en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis 

en wijlen Marcelius, behoort in een b-erfcijns van 50 schelling geld, met 

Sint-Martinus in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) ¼ deel, behorend aan 

hr Willelmus van Amstel ridder, van een kamp gnd Oijerbroek, dat was van 

wijlen hr Otto heer van Cuijk, in Oss, (2) 13 ....... land van voornoemde 

hr Willelmus, in een kamp gnd Bruins Beemd, dat was van wijlen voornoemde 

hr Otto heer van Cuijk, in Oijen, ter plaatse gnd Tefelen, welke cijns 

wijlen voornoemde Johannes van Vlierden gekocht had van voornoemde hr 

Willelmus van Amstel ridder. Met achterstallige termijnen. Voornoemde 

Johannes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis, zullen hierin 

nimmer rechten doen gelden. 

 

Aleijdis (dg: re) filia quondam Johannis de Vlierden relicta quondam 

Marcelii dicti die Rode cum tutore Gerardus et Theodericus eius liberi 

totam partem et omne [jus eis] (dg: competentes in here) et Johanni 

Kaherine et Heijlwigi liberis dictorum Aleijdis et (dg: Johannis) 

#quondam Marcelii# competentes in hereditario censu (dg: XL quadraginta) 

#quinquaginta# solidorum monete solvendo hereditarie Martini et in Busco 

tradendo ex quarta parte ad dominum Willelmum de Amstel militem spectante 

cuiusdam campi dicti communiter Oijerbroec qui fuerat quondam domini 

Ottonis domini de (dg: d) Kuijc siti in parochia de Osse atque ex 

tredecim (dg: iugeribus) ....... terre eiusdem domini Willelmi sitis in 

quodam campo dicto communiter Bruijns Beemt qui fuerat eiusdem quondam 

domini Ottonis domini de Kuijc sito in parochia de Oijen ad locum dictum 

Tefelen quem censum dictus quondam Johannes de Vlierden erga dictum 

dominum Willelmum [de] Amstel militem acquisiverat emendo prout in 

litteris (dg: supportaverunt s) vendiderunt Gerardo de Balijart ad opus 

Johannis filie! #filii# eiusdem Gerardi ab eodem Gerardo et [?Heij]lwige 

quondam eius uxore filia dicti quondam Johannis de Vlierden #pariter 

geniti# (dg: .. .) supportaverunt cum litteris et jure et cum arrestagiis 

promittentes cum tutore #super habita et habenda# ....... ....... et 

impeticionem ex parte (dg: .) dictorum Johannis Katherine et Heijlwigis 

liberorum dicte Aleijdis deponere et quod ipsi dictos Johannem Katherinam 

[et Heijlwigem liberos] dicte Aleijdis perpetue tales habebunt quod non 

presument se jus in premissis habere (dg: et qu). Testes (dg: datum 

supra) Rover et Berwout datum supra. 

 

1177 mf9 B 09 f.325v. 

 Sexta post Leonardi: vrijdag 09-11-1386. 

 Sabbato post Leonardi: zaterdag 10-11-1386. 

 anno LXXX sexto mensis novembris die XV: donderdag 15-11-1386. 

 

BP 1177 f 325v 01 vr 09-11-1386. 

Arnoldus van Beke nzv etc machtigde zijn zoon Henricus zijn pachten, 
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cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis (dg: de) etc dedit (dg: potestatem) 

Henrico suo filio potestatem monendi etc suas pacciones census et 

redditus et credita usque ad revocacionem. Testes Aa et Berwout datum 

sexta post Leonardi. 

 

BP 1177 f 325v 02 za 10-11-1386. 

Jacobus gnd Dorre droeg over aan Cristina dvw Johannes gnd Loze 16 oude 

schilden, aan hem beloofd112 door Johannes gnd Aechtenman van Middelrode. 

 

Jacobus dictus Dorre sedecim aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos promissos sibi a Johanne dicto Aechtenman de Middelrode 

prout in litteris supportavit Cristine filie quondam Johannis dicti Loze 

cum litteris et jure. Testes Luce et Aa datum sabbato post Leonardi. 

 

BP 1177 f 325v 03 za 10-11-1386. 

Johannes zvw Johannes van Haenwijc droeg over aan zijn broer Tielmannus 1/3 

deel, in een b-erfcijns van 4 pond geld, die Henricus van Scije beloofd had 

aan voornoemde Johannes van Haenwijc, met Pasen te betalen, gaande uit een 

huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, aan de straat gnd die Katerstraat, 

tussen Mijchael ketelaar enerzijds en Johannes Coman anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Haenwijc terciam partem ad se 

spectantem in hereditario censu quatuor librarum monete quem Henricus de 

Scije promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Haenwijc 

hereditarie pasce ex domo et orto sitis in Vucht in parochia sancti 

Lamberti ad plateam dictam (dg: dicti) die Caterstraet inter hereditatem 

Mijchaelis cacabarii ex uno et inter hereditatem Johannis Coman ex alio 

et (dg: att) ex attinentiis (dg: de) domus et orti predictorum singulis 

et universis prout in litteris supportavit Tielmanno suo fratri cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325v 04 za 10-11-1386. 

Johannes van Gheldorp gaf uit aan Ghisbertus gnd Ghise Colen soen (1) ½ 

bunder beemd, in Geldrop, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Happo van den 

Heesterbeke enerzijds en voornoemde Ghiselbertus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, en 1 kapoen, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 25-12-1387). Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Ghisbertus tot onderpand (2) 2 bunder beemd, gelegen naast 

voornoemde ½ bunder, (3) een huis en tuin in Geldrop, tussen Johannes 

Sprengher enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit extraneus. 

Johannes de Gheldorp dimidium bonarium prati situm in parochia de 

Gheldorp (dg: inter) in loco dicto int Goer inter hereditatem Happonis 

van den Heesterbeke ex uno et inter hereditatem Ghiselberti dicti Ghise 

Colen soen ex alio dedit ad hereditariam paccionem dicto Ghisberto ab 

eodem hereditarie possidendum pro (dg: hereditario) censu domini fundi 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco et pro uno capone dandis sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem dictus Ghisbertus duo bonaria prati (dg: s) 

dicti Ghisberti sita contigue iuxta dictum dimidium (dg: p) bonarium 

                         
112 Zie ← BP 1177 f 285v 08 do 15-03-1386, belofte op 02-02-1387 16 oude 

schilden te betalen. 
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prati atque domum et ortum sitos in Gheldorp inter hereditatem Johannis 

Sprengher ex uno et inter communem plateam ex alio ad pignus imposuit et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. (dg: et 

erit una littera quam habebit primodictus Johannes). 

 

BP 1177 f 325v 05 za 10-11-1386. 

Johannes die Voster van Bucstel verkocht aan Arnoldus die Hoghe van Bucstel 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Lutter Liemde, tussen Johannes gnd Gherijts soen enerzijds en voornoemde 

verkoper anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes die Voster de Bucstel hereditarie vendidit Arnoldo die Hoghe de 

Bucstel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Martini et in Busco tradendam ex pecia terre sita 

in parochia de Bucstel in loco dicto Lutter Lijemde inter hereditatem 

Johannis dicti Gherijts soen ex uno et inter hereditatem dicti venditoris 

ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325v 06 do 15-11-1386. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil met 22 gulden of de waarde en de 

volle pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van de schepenen, Arnoldus van Ghele zv 

Egidius, Johannes van Ghelen wollenklerenwever, Nijcholaus van Heze 

wollenklerenwever, zijn zoon Johannes en Willelmus Truden soen. 

 

A. 

Et poterit redimere semper quando voluerit cum XXII gulden seu valore et 

plena paccione anni redempcionis ut in forma acta in camera presentibus 

scabinis et Arnoldo #de# Ghele filio Egidii et Johanne de Ghelen textore 

laneorum Nijcholao de Heze textore (dg: la) laneorum Johanne eius filio 

Willelmo Truden soen testibus datum in camera scriptorum anno LXXX sexto 

mensis novembris die XV hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 325v 07 do 15-11-1386. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever en zijn oudere zoon Johannes 

verklaarden dat Willelmus Truden soen alle goederen heeft gegeven, behorend 

aan voornoemde Johannes en zijn broer Johannes, die voornoemde Willelmus 

namens voornoemde broers Johannes en Johannes had ontvangen. 

 

Solvit 4or solidos. 

(dg: Johannes filius) Nijcholaus de Heze textorum laneorum #et Johannes 

eius filius senior# palam recognoverunt sibi (dg: et) fore satisfactum 

(dg: ab omnibus bonis et rebus que) per Willelmum Truden soen ab omnibus 

bonis et rebus (dg: que dictus Willelmus) ad dictum Johannem et Johannem 

eius fratrem spectantibus que dictus Willelmus ex parte et nomine 

dictorum Johannis et Johannis fratrum percepit et levavit a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat clamans inde quitum 

promittens super (dg: si) omnia indempnem servare et dictum Johannem suum 

fratrem talem habere (dg: habere) quod nunquam impetet dictum Willelmum 

occacione premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325v 08 do 15-11-1386. 

Bertoldus zv Johannes Bac Bertouts soen beloofde aan Johannes van Dordrecht 

45 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te 

betalen. 

 

Bertoldus filius (dg: quo) Johannis Bac Bertouts soen promisit Johanni de 

(dg: Tilborch) #Dordrecht# XLV aude scilde seu valorem ad nativitatis 
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Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325v 09 do 15-11-1386. 

Henricus van Zulikem en Arnoldus Berwout verpachtten aan Jordanus van den 

Avelde hun goederen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd ter Sloegen, voor 

een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387). 

Jordanus zal de goederen met eigen zaaigoed bezaaien, elk jaar in Den Bosch 

aan Henricus en Arnoldus 1 mud gerst leveren, Bossche maat, de gebouwen 

onderhouden van dak en wanden, en voor Henricus en Arnoldus in Den Bosch al 

het hout afleveren, dat Henricus em Arnoldus op hun goederen zullen zagen. 

Jordanus zal een cijns die hieruit gaat betalen aan Rutgherus van Erpe. 

 

Henricus de Zulikem et Arnoldus Berwout bona sua sita in parochia deRode 

sancte Ode ad locum dictum ter Sloegen cum suis attinentiis universis ut 

dicebat dederunt ad jus coloni quod exponetur te laets recht Jordano van 

den Avelde ab eodem ad spacium sex annorum post festum penthecostes 

proxime futurum sine medio sequentium ad jus coloni possidenda additis 

condicionibus sequentibus quod ipse Jordanus dicta bona cum suis 

[attinentiis] dictis sex annis durantibus cum suis propriis seminibus et 

sine expensis dictorum Henrici et Arnoldi seminabit bene et laud[abiliter 

item quod] dictus Jordanus dabit et exsolvet #et in Busco deliberabit# 

dictis Henrico et Arnoldo (dg: Arnoldo) anno quolibet dictorum sex 

annorum unum modium ordei me[nsure] de Bu[sco] et quod ipse Jordanus 

edificia dictorum bonorum dictis sex annis durantibus in bona 

disposicione de tecto et parietibus observabit item quod dictus Jordanus 

vehet et deliberabit dictis Henrico et Arnoldo in Busco omnia ligna que 

dicti Henricus et Arnoldus dictis sex annis secabunt supra [dicta bona 

cum] suis attinentiis et quod dictus Jordanus solvet anno quolibet 

dictorum sex annorum censum Rutghero de Erpe exinde solvendum et 

[secundum istas] condiciones promiserunt ratam servare et alter 

repromisit super omnia. Testes Luce et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 325v 10 do 15-11-1386. 

Voornoemde Jordanus droeg al zijn beesten en varend goed over aan Arnoldus 

Berwout. 

 

Dictus Jordanus omnes suas bestias et pecoralia bona et bona sua parata 

quecumque #habita et habenda# quocumque locorum consistentia ut dicebat 

supportavit Arnoldo Berwout promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 325v 11 do 15-11-1386. 

Johannes zv Willelmus gnd Zikens soen verkocht aan Andreas Verkenman en 

Henricus zv Henricus Nuijs een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin, schuur, 

met ondergronden, en aangelegen erfgoederen van Johannes Hont van 

Eijndoven, in Woensel, naast de plaats gnd Gruithuis, welke onderpanden aan 

voornoemde verkoper en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde Johannes Hont 

waren geschonken, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Johannes (dg: Zik) filius (dg: quondam) Willelmi dicti Zikens soen 

hereditarie vendidit Andree Verkenman et Henrico filio Henrici Nuijs 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis (dg: et primo termino ultra annum) 

et in (dg: p) Busco tradendam ex domo orto horreo cum suis fundis et 

hereditatibus #(dg: cum) sibi adiacentibus {hier BP 1177 f 325v 12 

invoegen: que fuerant} (dg: quondam) Johannis Hont de Eijndoven# sitis in 

parochia de Woensel iuxta locum dictum Gruijthuus et ex suis attinentiis 

universis [quocumque sitis quos] domum ortum horreum et hereditates cum 

suis attinentiis dictus venditor cum Elizabeth sua uxore filia dicti 

Johannis Hont nomine dotis [sumpserat] promittens (dg: warandiam et ) 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 
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censibus et paccionibus exinde prius solvendis et [sufficientem facere. 

Testes] Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 325v 12 do 15-11-1386. 

que fuerant. {invoegen in BP 1177 f 325v 11} 

 

BP 1177 f 325v 13 do 15-11-1386. 

(dg: voornoemde kopers). 

 

(dg: dicti emptores). 

 

1177 mf9 B 10 f.326. 

 Sexta post Martini: vrijdag 16-11-1386. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 17-11-1386. 

 

BP 1177 f 326r 01 vr 16-11-1386. 

Hr Arnoldus van der Dussen ridder droeg over aan Ghiselbertus zv Godefridus 

600 oude Franse schilden of de waarde, aan hem beloofd door hr Reijnaldus 

heer van Brederode ridder, jkr Johannes graaf en heer van Megen, hr 

Willelmus van Aa ridder, Arnoldus Stamelart van de Kelder, Franco van 

Gestel, Johannes Zerijs van Erpe en Ywanus van Vauderic. Is klerk van hr 

Paulus van Haestricht. 

 

Dominus Arnoldus van der Dussen miles sexingentos denarios aureos 

antiquos communiter scilde vocatos monete regis Francie boni etc seu 

valorem eorundem in alio aureo pagamento promissos sibi a domino 

Reijnaldo domino de Brederode milite domicello Johanne comite et domino 

de Megen domino Willelmo de Aa milite Arnoldo Stamelart de Penu Francone 

de Gestel Johanne Zerijs de Erpe et Ywano de Vauderic prout in litteris 

legitime supportavit Ghiselberto filio Godefridi cum litteris et jure. 

Testes Ouden et Berwout datum sexta post Martini. ?Est clericus domini 

Pauli de Haestricht. 

 

BP 1177 f 326r 02 za 17-11-1386. 

Johannes Buckinc van Essche verkocht aan Nicholaus van Eijndoven een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en tuin in Esch, tussen Hubertus zvw Henricus Delijen soen enerzijds 

en Henricus zvw Mijchael wever anderzijds. 

 

Johannes Buckinc de Essche hereditarie vendidit Nicholao de Eijndoven 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex domo et orto sitis in parochia de Essche inter 

hereditatem Huberti filii quondam (dg: Jo) Henrici Delijen soen ex uno et 

hereditatem Henrici filii quondam Mijchaelis textoris ex alio ut dicebat 

(dg: promittens warandiam et aliam obligationem) promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exce) et 

sufficientem facere. Testes Rover et Berwout datum sabbato post Martini. 

 

BP 1177 f 326r 03 vr 16-11-1386. 

Johannes Spikerman gaf uit aan Johannes zv Woltherus Veren Oeden soen (1) 

een stuk land gnd die Schoot, in Oostelbeers, tussen Henricus van den 

Vloeghe enerzijds en voornoemde Johannes zv Woltherus Veren Oeden soen 

anderzijds, (2) een beemd in Oostelbeers, tussen Willelmus van Spulle 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Beers, met Lichtmis in Beers te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 

02-02-1388). 

 

Johannes Spikerman peciam terre dictam die Scoet sitam in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Henrici van den Vloeghe ex uno et 

hereditatem Johannis filii Woltheri Veren Oeden soen ex alio atque pratum 
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situm in dicta parochia inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Johanni filio dicti Woltheri ab eodem pro censibus 

dominorum fundi inde prius solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione IIIIor modiorum siliginis mensure de Berze danda primodicto 

Johanni ab alio purificationis et pro primo ultra annum et in Berze 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Aa et Berwout datum sexta post Martini. 

 

BP 1177 f 326r 04 vr 16-11-1386. 

Voornoemde Johannes zv Wolterus beloofde aan voornoemde Johannes Spikerman 

62½ oude schilden113 of de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande 

(wo 01-05-1387) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius dicti Wolteri promisit dicto Johanni Spikerman 

LXIIJ aude scilde vel valorem ad (dg: na) festum Philippi et Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 326r 05 za 17-11-1386. 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc droeg over aan Willelmus van der 

Hamsvoert een b-erfcijns114 van 20 schelling geld, uit een b-erfcijns115,116 

van 12 pond voornoemd geld, die voornoemde Johannes beurde, gaande uit een 

huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Johannes van Kuijc enerzijds en een gemeen straatje anderzijds. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Haenwijc hereditarium censum XX 

solidorum monete de hereditario censu XII librarum dicte monete quem 

dictus Johannes solvendum habuit hereditarie ex domo et area (dg: sita) 

et orto sitis in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Johannis de 

Kuijc ex uno et inter communem viculum ex alio ut dicebat (dg: de) 

supportavit Willelmo van der Hamsvoert promittens warandiam et 

obligationem (dg: d) in dicto censu XX solidorum existentem deponere. 

Testes Ywanus et Berwout datum sabbato post Martini. 

 

BP 1177 f 326r 06 za 17-11-1386. 

Hermannus die Bijter droeg117 over aan Goeswinus van Best 27½ oude schild, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, aan hem beloofd118 door Nijcholaus 

Moelnere van Straten. 

 

Hermannus die Bijter XXVII et dimidium aude scilt scilicet quatuor 

florenos pro tribus aude scilde computato promissos sibi a Nijcholao 

Moelnere de Straten prout in litteris ut dicebat supportavit Goeswino de 

BeSint- Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326r 07 za 17-11-1386. 

Mr Johannes van Andel snijder en Leonius van Erpe beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387; 

13+31+31+2=77 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

                         
113 Zie → BP 1177 f 337v 06 vr 01-02-1387, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
114 Zie → BP 1182 p 534v 08 za 30-07-1401, overdracht van onder meer deze 

erfcijns. 
115 Zie ← BP 1177 f 197v 04 wo 28-06-1385, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit 1/3 deel van de cijns van 12 pond. 
116 Zie ← BP 1177 f 209v 09 za 14-10-1385, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit de cijns van 12 pond. 
117 Zie → BP 1177 f 349v 07 do 14-03-1387, overdracht van de schuldbekentenis. “4 gulden voor 
3 oude schilden gerekend”. 

118 Zie ← BP 1177 f 253r 04 wo 14-11-1386, belofte op 24-06-1387 27½ oude schild te betalen. 
“4 gulden voor 3 oude schilden gerekend”. 
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Magister Johannes de Andel sartor et Leonius de Erpe promiserunt Philippo 

Jozollo etc XL aude scilde Francie ad purificationis proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326r 08 za 17-11-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326r 09 za 17-11-1386. 

Walterus van Audenhoven droeg over aan Engbertus Ludinc zvw Jacobus van 

Uden een b-erfcijns van 7 pond geld, die voornoemde Walterus met Kerstmis 

beurde uit119 (1) een huis en erf van Mijchael gnd die Langhe, in Den Bosch, 

in de Kleerherstellersstraat, waarin voornoemde Mijchael woont, (2) alle 

erfgoederen die voornoemde Mijchael in Oirschot had liggen, welke cijns 

voornoemde Walterus van voornoemde Mijchael gekocht had. (dg: Walterus 

droeg een cijns over van 4 pond en beloofde de resterende cijns van 3 pond 

uit voornoemde cijns van 7 pond niet te manen op voornoemd huis en erf, 

maar op voornoemde erfgoederen, die voornoemde Mijchael in Oirschot heeft 

liggen). 

 

Walterus de Audenhoven hereditarium censum (dg: sep quatuor librarum 

monete de hereditario censu) septem librarum dicte monete (dg: quem) quem 

censum septem librarum dicte monete dictus Walterus solvendum habet 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area Mijchaelis dicti die 

Langhe sita in Busco in vico reparatorum veterum vestium in qua idem 

Mijchael (dg: commorari consuevit) #moratur# atque ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas dictus Mijchael quocumque locorum in Oerscot habet 

sitas quem censum septem librarum dicte monete dictus Walterus erga 

dictum Mijchaelem emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus (dg: 

vendidit) supportavit #Engberto# Ludingo filio quondam Jacobi de Uden cum 

litteris et jure (dg: occacione dicti census quatuor librarum) promittens 

ratam servare et obligationem ex parte deponere (dg: et in ca et quod 

ipse Walterus di residuum dicti census septem librarum scilicet 

hereditarium censum trium librarum reliq...s a dicto censu quatuor 

librarum a dicto s censu septem librarum nunquam petet nec prosequetur ad 

et supra dictam domum et aream scilicet ipse Walterus poterit eundem 

censum trium librarum presequi et petere et monere vigore dictarum 

litterarum ad et supra dictas hereditates quas dictus Mijchael in 

parochia de Oerscot habet situatas). Testes (dg: su) Ywanus et Ouden 

datum supra. 

 

BP 1177 f 326r 10 za 17-11-1386. 

Vervolgens beloofde voornoemde Engbertus Ludinc dat hij van deze cijns van 

7 pond op de erfgoederen die voornoemde Mijchael in Oirschot heeft liggen 

niet meer zal verhalen dan een cijns van 3 pond, zodanig geld waarin ten 

tijde van de betaling cijnzen in schepenbrieven van Oirschot gemeenlijk in 

de villa van Oirschot worden betaald. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Engbertus Ludinc promisit super omnia (dg: ip q) dicto Waltero quod ipse 

dictus Engbertus Ludinc de dicto censu septem [librarum non] plus petet 

nec monebit (dg: .) nec prosequetur (dg: aliquid ..) ad et supra dictas 

hereditates quas dictus Mijchael in parochia de Oerscot habet sitas quam 

hereditarium censum trium [librarum talis] monete in quali singulis annis 

termino solucionis predicto census contenti in litteris scabinorum de 

Oerscot communiter solventur in villa de Oerscot. Testes datum supra. 

 

                         
119 Zie ← BP 1177 f 324v 10 do 08-11-1386, overdracht van deze zelfde 

onderpanden. 
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BP 1177 f 326r 11 za 17-11-1386. 

Heijmericus Groij verklaarde dat Henricus zvw Boudewinus Kist, Willelmus 

van Audenhoven, Walterus van Audenhoven en Johannes van Audenhoven 55 

Rijnse gulden betaald hebben,die voornoemde Henricus, Willelmus, Walterus 

en Johannes beloofd hadden aan Henricus Vos, afgelopen 1 mei (di 01-05-

1386) te betalen, welk geld, samen met andere geldsommen, voornoemde 

Henricus Vos overgedragen120 had aan voornoemde Heijmericus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Heijmericus Groij palam recognovit sibi per (dg: Willelmum de Audenhoven) 

Henricum filium quondam Boudewini Kist Willelmum de Audenhoven Walterum 

de Audenhoven Johannem de Audenhoven fore (dg: p) satisfactum de 

quinquaginta quinque florenis aureis (dg: din) communiter gulden vocatis 

#monete de Reno# boni auri et (dg: ..) iusti ponderis quos dicti Henricus 

Willelmus Walterus et Johannes (dg: promiserant) promiserant Henrico Vos 

in festo maie proxime preterito prout hec et alia in lilteris continentur 

et quam pecuniam simul cum quibuscumque aliis pecuniarum [summ]is dictus 

Henricus Vos (dg: su) prefato Heijmerico supportaverat prout in aliis 

[litteris]. Testes Rover et Ouden datum surpa. Tradetur littera dicto 

Willelmo. 

 

BP 1177 f 326r 12 za 17-11-1386. 

Johannes zvw Zegherus gnd Persijns soen ev Mechtildis dvw Ghibo van der 

Rennendonc verkocht aan Johannes van den Hout zv Henricus Goes, tbv 

Henricus van Os, de helft van 8 morgen land van wijlen voornoemde Ghibo, 

gelegen achter het klooster van Porta Celi, tussen wijlen Johannes Vrancken 

soen enerzijds en wijlen Petrus ....... anderzijds, welke helft, samen met 

andere goederen, aan eerstgenoemde Johannes gekomen was na erfdeling tussen 

hem en andere erfg vw voornoemde Ghibo, belast met een cijns aan de stad 

Den Bosch. 

 

[Johannes] filius quondam Zegheri dicti Persijns soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Ghibonis van 

der (dg: Reij) Rennendonc [medietatem] octo iugerum terre dicti quondam 

Ghibonis sitorum retro conventum de Porta Celi inter hereditatem quondam 

Johannis Vrancken soen ex uno et inter hereditatem quondam Petri ....... 

ex alio (dg: in ea in ea) que medietas sibi Johanni mediante divisione 

habita inter ipsum et alios heredes dicti quondam Ghibonis cessit in 

partem una cum quibusdam [aliis] bonis [prout in] litteris [quas] vidimus 

in ea quantitate qua dicta medietas ibidem est sita ut dicebat 

hereditarie vendidit #Johanni van den Hout filio# Henrici Goes #ad opus 

Henrici de Os# (dg: promisit) promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem [deponere excepto] censu oppidi de Busco exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326r 13 za 17-11-1386. 

Een vidimus maken van de deelbrief, beginnend met “Johannes zvw Ghibo gnd 

van der Rennendonc” en voornoemde verkoper beloofde de brief, zo nodig, ter 

hand te stellen aan ...... ...... ...... Goes. 

 

[Et fiet vidi]mus de littera (dg: dicte) divisionis incipiente Johannes 

filius quondam Ghibonis dicti van der Rennendonc et dictus venditor 

promisit !habita et habenda tradere ...... ...... ...... Goes ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326r 14 za 17-11-1386. 

Een vidimus maken van 4 brieven, beginnend met (1) “Johannes gnd Coninc Jan 

van Steensel”, (2) “Laurencius kaarsmaker”, (3) “de broers Henricus en 

                         
120 Zie ← BP 1177 f 317v 04 vr 10-08-1386, overdracht van 5 keer 55 Rijnse 

gulden, waarvan de tweede termijn was op 01-05-1387. 
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Leonius, kvw? ...... .......”, (4) “de broers Henricus en Leonius, kvw 

Leonius van Erpe”, en Theodericus zvw Ghibo van der Rennendonc beloofde, zo 

nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde ....... .......s. 

 

[Et fiet vidimus de] (dg: littera) de quatuor litteris quarum una 

Johannes dictus Coninc Jan de Steensel altera Laurencius candelator 

tercia (dg: Leonius et) Henricus #et Leonius# fratres liberi ?quondam 

....... ....... et quarta Henricus et Leonius fratres liberi quondam 

Leonii de Erpe ?et Theodericus filius quondam Ghibonis van der Rennendonc 

promisit super omnia tradere dicto ....... .......s [ut in] forma. 

[Testes] datum supra. 

 

1177 mf9 B 11 f.326v. 

 in festo Elizabeth: maandag 19-11-1386. 

 in crastino Elizabeth: dinsdag 20-11-1386. 

 Quarta post Elizabeth: woensdag 21-11-1386. 

 in profesto Cecilie: woensdag 21-11-1386. 

 Tercia post Katherina: dinsdag 27-11-1386. 

 

BP 1177 f 326v 01 ma 19-11-1386. 

Walterus van Audenhoven en Andreas zv Willelmus Andries soen beloofden aan 

Philippus Jozollo 27 gulden pieter met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386; 

11+25= 36 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Walterus de Audenhoven et Andreas filius Willelmi Andries soen 

promiserunt Philippo Jozollo XXVII gulden peter ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos sub pena II (dg: d). Testes Luce et Truden 

datum in festo Elizabeth. 

 

BP 1177 f 326v 02 ma 19-11-1386. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326v 03 ma 19-11-1386. 

Arnoldus van Herende droeg over aan Hermannus zvw Petrus van Waderle (1) 

een huis121 en erf in Den Bosch, tegenover de toren van de Sint-Janskerk, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van den Wateren perkamentkamer enerzijds 

en erfgoed van Theodericus van den Poort en Wellinus Rover anderzijds, (2) 

een deel van de tuin achter het erfgoed van Johannes Sluijter, met recht in 

een weg lopend van voornoemd huis naar dit deel van de tuin, aan voornoemde 

Arnoldus in cijns uitgegeven door Winnekina dvw Rodolphus zv Reijnerus 

bakker, belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Arnoldus de Herende domum et aream sitam in Busco in opposito turris 

ecclesie sancti Johannis in Busco inter hereditatem quondam Johannis de 

Aquis factoris pergamenti ex uno et inter hereditatem Theoderici de Porta 

et Wellini Rover ex alio atque quandam partem cuiusdam orti siti retro 

hereditatem Johannis Sluijter cum toto jure ad dictam domum spectante in 

quadam via tendente a primodicta domo ad (dg: dictam) partem orti 

supradictam datas ad censum dicto Arnoldo a Winnekina filia quondam 

Rodolphi filii Reijneri pistoris prout in litteris supportavit Hermanno 

filio quondam Petri de Waderle cum litteris (dg: jure) et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326v 04 di 20-11-1386. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.18v, 20-11-1386. 

De broers Willelmus en Walterus Bac, kv Amelius van Bardwijc, beloofden aan 

                         
121 Zie ← BP 1177 f 060v 04 vr 10-07-1383, afstand doen van dit huis, erf en 

deel van de tuin. 
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Wijnricus Screijnmaker, tbv kvw Johannes zvw Henricus Screijnmaker, dat zij 

hun zuster Elizabeth dv voornoemde Amelius, tbv voornoemde kvw Johannes zvw 

Henricus Screijnmaker afstand zullen laten doen van de helft, aan 

voornoemde Amelius behorend, in een b-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche 

maat, die Arnoldus gnd van Eirde, wonend in Boxtel, met Sint-Andreas moest 

leveren aan Johannes Dicbier, gaande uit een stuk land, gnd die Eertse 

Streep, in Mulsel, in Boxtel, welke pacht voornoemde Amelius en Johannes zv 

Henricus schrijnmaker gekocht hadden van voornoemde Johannes Dicbier. 

 

Willelmus et Walterus Bac fratres liberi Amelii de Bardwijc promiserunt 

indivisi super omnia Wijnrico Screijnmaker ad opus liberorum quondam 

Johannis #filii quondam Henrici# Screijnmaker quod ipsi Elizabeth eorum 

sororem filiam dicti Amelii super (dg: hereditaria p) medietate (dg: q) 

ad dictum Amelium spectante in hereditaria paccione (dg: quindecim) 

#undecim# sextariorum siliginis (dg: hereditarie paccionis) mensure de 

Busco quam Arnoldus dictus de Eirde commorans in Bucstel Johanni Dicbier 

solvere tenebatur hereditarie Andree de quadam pecia terre dicta die (dg: 

Eers) Eertsche Strepe sita in Mulsel in parochia de Bucstel #et# quam 

paccionem (dg: quindecim) #undecim# sextariorum siliginis dictus Amelius 

et Johannes filius Henrici scrinipari erga dictum Johannem Dicbier emendo 

acquisiverant prout in litteris dicebant contineri et super jure ad opus 

dictorum liberorum dicti quondam Johannis filii quondam Henrici 

Screijnmaker facient renunciare. Testes Luce et Ywanus datum in crastino 

Elizabeth. 

 

BP 1177 f 326v 05 wo 21-11-1386. 

Mr Johannes zvw Arnoldus Mersman de oudere droeg alle cijnsgoederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, over aan Jacobus Loze. 

 

Solvit XII plack. 

Magister Johannes filius quondam Arnoldi Mersman senior! omnia censualia 

bona sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Jacobo Loze 

promittens ratam servare. Testes Ghemert et Luce datum (dg: terci) quarta 

post Elizabeth. 

 

BP 1177 f 326v 06 wo 21-11-1386. 

Johannes zv Johannes van Onlant verkocht aan Theodericus zvw Lambertus van 

den Hoevel een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) een huis122, erf en 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar 

de plaats gnd Papenhuls enerzijds en erfgoed van wijlen Matheus Bijnhuus 

anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed 

van Gerardus zv Hermannus van Dalem, (2) een hofstad met gebouwen, 26 voet 

3 duimbreedten breed, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter, voor het 

erfgoed van Nijcholaus Leijdecker, strekkend vanaf het erfgoed van 

voornoemde Nijcholaus tot aan de stroom, met de helft van een weg die loopt 

vanaf de Hinthamerstraat naar deze hofstad, reeds belast met een b-erfcijns 

van 6 pond voornoemd geld. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis de Onlant hereditarie vendidit 

Theoderico filio quondam Lamberti van den Hoevel hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

area atque duabus cameris cum suis fundis sitis in Busco in vico 

Hijnthamensi inter (dg: h) viculum tendentem ibidem a dicto vico 

Hijnthamensi versus vicum dictum Papenhuls ex uno et inter hereditatem 

quondam Mathei Bijnhuus ex alio tendentibus a dicto vico retrorsum ad 

hereditatem Gerardi filii (dg: H) Hermanni de Dalem atque ex quodam 

                         
122 Zie ← BP 1176 f 214v 09 do 01-08-1381, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit waarschijnlijk dit huis, erf en kamers. 
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domistadio viginti sex pedatas et latitudinem trium digitorum in 

latitudine continente sito in Busco in #dicto# vico Hijnthamensi 

retrorsum ibidem (dg: a) ante hereditatem Nijcholai Leijdecker tendente 

ibidem ab hereditate (dg: d Nij) eiusdem Nijcholai ad aquam ibidem 

currentem atque ex edificiis supra dictum domistadium consistentibus et 

ex medietate vie tendentis a dicto vico Hijnthamensi ad dictum 

domistadium ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum dicte 

monete exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Truden et Aa 

datum supra. 

 

BP 1177 f 326v 07 wo 21-11-1386. 

Lambertus smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326v 08 wo 21-11-1386. 

Willelmus Tolinc verkocht aan Franco Nollekens ¼ deel123 van een stenen huis 

en erf met toebehoren in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

eertijds Godefridus van Bussel thans van Johannes van Gheffen kramer 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus Tolinc anderzijds, dit ¼ deel 

belast met 3 pond geld en 7½ penning geld b-erfcijns en de hertogencijns. 

 

Willelmus Tolinc quartam partem domus lapidee et aree cum suis 

attinentiis site in Buscoducis ad forum inter hereditatem (dg: qu) dudum 

Godefridi de Bussel nunc ad Johannem de Gheffen institorem spectantem ex 

uno et inter hereditatem dicti Willelmi Tolinc ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Franconi Nollekens promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem (dg: .) in dicta quarta parte 

existentem deponere exceptis (dg: duodecim libris monete) tribus libris 

monete et (dg: et) septem et dimidio denariis monete hereditarii census 

et censu domini ducis ex dicta quarta parte de jure solvendis. Testes 

Luce et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 326v 09 wo 21-11-1386. 

Arnoldus Nolleken Gheroncs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Nolleken Gheroncs prebuit et reportavit. Testes datum surpa. 

 

BP 1177 f 326v 10 wo 21-11-1386. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van den Kloot, Johannes zvw Godefridus van Erpe, Jacobus Loze en 

Walterus van Os. De koopsom is voldaan. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de Globo 

Johanne filio quondam Godefridi de Erpe Jacobo Loze Waltero de Os et 

recognovit sibi de pretio emptionis fore satisfactum. Acta in camera anno 

LXXXVI mensis novembris die scilicet in profesto Cecilie hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 326v 11 di 27-11-1386. 

Walterus zvw Walterus van Os steenbakker verkocht aan Willelmus nzvw 

Johannes Loijer een b-erfpacht van 1 mud {graansoort niet vermeld}, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 7 

lopen gerst groot, in Oss, tussen Godefridus gnd die Bruijn enerzijds en 

Johannes van Beer.... anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Cijnsgoed, 4 

lopen gerst groot, in Oss, beiderzijds tussen Godefridus van Os, (3) een 

stuk land, gnd dat Nippeland, 5 lopen gerst groot, in Oss, tussen hr 

Johannes van Tula priester enerzijds en Theodericus Mersman anderzijds, 

                         
123 Zie → BP 1178 f 374v 07 vr 08-04-1390, Franco Nollekens droeg het ¼ deel over aan Arnoldus 
Nolleken Geroncs en Willelmus van den Arennest zvw Nijcholaus. 
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welke pacht wijlen voornoemde Walterus van Os gekocht had van Andreas gnd 

van Bernheze van Os zvw Johannes van Bernheze, en welke pacht nu aan hem 

behoort. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditariam paccionem 

unius modii !mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pasce) 

#purificationis# et ad Buscumducis tradendam de quadam pecia terre (dg: 

que fuerat) septem lopina ordei annuatim in semine capiente sita in 

parochia de Os inter hereditatem Godefridi dicti die Bruijn ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Beer... ex alio atque de pecia terre dicta 

communiter dat Cijnsgoet quatuor lopina ordei annuatim in semine capiente 

sita in dicta parochia inter hereditatem Godefridi de Os ex utroque 

latere coadiacentem necnon de quadam pecia terre dicta communiter dat 

Nippelant quinque lopina ordei annuatim in semine capiente [sita in dicta 

parochia de] Os inter hereditatem domini Johannis de Tula presbitri ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Mersman ex alio quam paccionem dictus 

quondam Walterus de Os erga Andream dictum de Bernheze de Os filium 

quondam Johannis de Bernheze emendo acquisiverat (dg: prout in litteris) 

et quam nunc ad se spectare dicebat vendidit Willelmo filio quondam 

naturali Johannis (dg: Bije) Loijer #supportavit# cum litteris et jure 

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

ex parte sui et heredum dicti Walteri de Os deponere. Testes Ywanus et 

....... datum tercia post Katherine. 

 

BP 1177 f 326v 12 ±di 27-11-1386. 

Walterus zvw Walterus van Osse steenbakker verkocht aan voornoemde 

Willelmus Loijer nz (1) een b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 stukken land, in Geffen, bij de 

windmolen, welke pacht aan wijlen voornoemde Walterus van Os was verkocht 

door Paulus zv Johannes zvw Paulus van Geffen, (2) een b-erfpacht van 1 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, 

erf en tuin, in Geffen, beiderzijds tussen Ghibo gnd Water, welke pacht aan 

wijlen voornoemde Walterus was verkocht door voornoemde Paulus. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Osse pannicide hereditariam paccionem 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex duabus peciis t[erre] sitis in parochia de Gheffen 

prope molendinum venti ibidem venditam dicto quondam Waltero de Os a 

Paulo filio Johannis filii quondam Pauli de Geff[en] prout in litteris 

atque hereditariam paccionem unius sextarii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis de domo et area et orto sitis in 

[Ghe]ffen [inter hereditatem] Ghibonis dicti Water ex utroque latere 

coadiacentem venditam dicto quondam Waltero a dicto Paulo prout in 

litteris vendidit dicto Willemo Loij[er filio naturali] (dg: s pro) 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 326v 13 ±di 27-11-1386. 

Walterus zvw Walterus van Os verkocht aan voornoemde Willelmus Loijer nz 

een erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus Stoel te 

leveren, gaande uit een stuk land, 7 lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse 

gnd Westerakker, tussen Denkinus Gr..... enerzijds en Richmodis sv Johannes 

zvw Goeswinus van Os anderzijds, aan wijlen voornoemde Walterus van Os 

verkocht door voornoemde Johannes zvw Goeswinus van Os. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os hereditariam paccionem quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

Petri ad cathedram [de pecia] terre septem lopina siliginis annuatim in 

semine capiente sita in parochia de Os ad locum dictum Wester-(dg: velt)-

acker inter hereditatem Denkini Gr..... [ex uno] et inter hereditatem 

Richmodis sororis Johannis filii quondam Goeswini de Os ex alio venditam 

dicto quondam Waltero de Os a dicto Johanne filio [quondam Goeswini] de 
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Os prout in litteris vendidit dicto Willelmo Loijer filio naturali 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 B 12 f.327. 

 Quinta post octavas Martini: donderdag 22-11-1386. 

 in profesto Cecilie: woensdag 21-11-1386. 

 

BP 1177 f 327r 01 do 22-11-1386. 

Rijxkinus zvw Arnoldus Mersman de oudere verkocht aan zijn broers Arnoldus, 

Theodericus en Petrus, tbv hen en hun zusters Agnes en Elizabeth, kvw 

voornoemde Arnoldus, alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn ouders. De koopsom was voldaan. 

 

Rijxkinus filius quondam Arnoldi Mersman senioris omnia et singula bona 

(dg: s) mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam 

parentum successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat vendidit Arnoldo Theoderico et Petro suis fratribus ad opus (dg: 

ipsorum) eorum et ad opus Agnetis et Elizabeth suarum sororum liberorum 

dicti quondam Arnoldi promittens #super habita et habenda# ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui deponere et recognovit sibi 

de pretio fore (dg: sat) satisfactum. Testes Luce et Rover datum quinta 

post (dg: Eliz) octavas Martini. 

 

BP 1177 f 327r 02 do 22-11-1386. 

Voornoemde Rijxkinus beloofde voornoemde Arnoldus, Theodericus, Petrus, 

Agnes en Elizabeth, en Johannes, (zijn broers en zusters), noch hun 

goederen, noch hun hoevenaars, aan te spreken, noch lastig te vallen, noch 

hen of iemand van hen aan te vallen, de hand aan hen te slaan, te 

vergiftigen of aan te vallen, noch voor het gerecht te dagen, noch 

anderszins in woord of daad, op straffe van 100 oude schilden per keer, te 

betalen aan de hertogin. Voornoemde Rijxkinus houdt zijn recht in eventuele 

goederen, die aan hem zouden komen na overlijden van zijn voornoemde broers 

en zusters. Twee brieven. 

 

Dictus Rijxkinus promisit super habita et habenda quod ipse dictos 

Arnoldum Theodericum Petrum Agnetem et Elizabeth et Johannem suos fratres 

et sorores et eorum bona quecumque nec colonos #eorum seu alterius eorum# 

numquam impetet vexabit nec molestabit #nec eos nec eorum aliquem 

inpugnabit nec manus iniacebit p.. .... nec inficiet nec immittet in eos# 

(dg: nec) nec (dg: in judicio) invadet nec in judicio nec in judicio 

spirituali nec alias quovis modo verbis vel !vel factis sub pena C aude 

scilde danda domine ducisse totiens quotiens secus fecerit (dg: testes 

datum supra) #et ?se non ?tenuerit# salvis dicto Rijxkino hoc quod si 

(dg: aliqua bona) contingat aliqua bona (dg: successione) sibi de morte 

dictorum suorum fratrum et sororum et alterius eorum jure successionis 

(dg: dece ..) advolvi quod extunc dictus Rijxkinus in huiusmodi suum jus 

obtinebit. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 327r 03 do 22-11-1386. 

Voornoemde Rijxkinus enerzijds en zijn broers Arnoldus, Theodericus en 

Petrus anderzijds beloofden gestand te doen, hetgeen Henricus Loze en zijn 

broer Jacobus eendrachtig zullen bepalen tussen voornoemde partijen, mbt 

goederen, waarin hun ouders waren overleden, en afstand te doen van alle 

geschillen, op straffe van 100 Brabantse dobbel aan de hertogin, ten laste 

van de nalatige partij. 

 

....... litterae (dg: alteri) fratrum Arnoldo ....... Rijxkin... {met 

haal vanaf BP 1177 f 327r 01 tot en met BP 1177 f 327r 05} 

Dictus Rijxkinus ex una et Arnoldus Theodericus Petrus eius fratres ex 

altera parte (dg: super omnibus) promiserunt (dg: supra habita) mutuo 

rata servare quecumque Henricus Loze et Jacobus eius frater (dg: cond) 
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concorditer dixerint #et ordinaverint# et pronunciaverint inter (dg: 

dicte) dictas partes super quibuscumque bonis in quibus eorum parentes 

decesserunt quocumque locorum consistentibus sive sitis atque super 

omnibus et singulis discensionibus habitis et motis inter ipsas partes a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem #quacumque occacione# 
!sub pena (dg: L) centum Brabant dobbel dandis domine nostre ducisse a 

parte resiliente etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327r 04 do 22-11-1386. 

De broers mr Johannes, Arnoldus, Theodericus en Petrus, kv Arnoldus Mersman 

van Os, deden tbv hun voornoemde broer Rijxkinus afstand van (1) 3 morgen 

land van wijlen voornoemde Arnoldus, in Oss, ter plaatse gnd Heinxtrijt, 

(2) 4½ hont land van wijlen voornoemde Arnoldus, in Tefelen, (3) een 

b-erfcijns van 8 pond, die wijlen voornoemde Arnoldus in Oijen beurde, (4) 

½ morgen land, in Oss, naast Grieta Scrullen, welke goederen wijlen 

voornoemde Arnoldus eertijds gegeven had aan voornoemde Rijxkinus. Hun 

zusters Agnes en Elizabeth zullen hierop nimmer rechten doen gelden. 

 

Magister Johannes Arnoldus Theodericus Petrus fratres liberi Arnoldi 

Mersman de Os super tribus iugeribus terre #dicti quondam Arnoldi# sitis 

in parochia de Os in loco dicto Heijnxtrijt et super (dg: quin) quatuor 

et dimidio hont terre #dicti quondam!# sitis in parochia de Tefelen atque 

super hereditario censu octo librarum quem dictus quondam Arnoldus 

solvendum habuit in Oijen et (dg: que bona dictus) super dimidio iugero 

terre sito in parochia #de Os# contigue iuxta hereditatem Griete Scrullen 

et que bona dictus quondam Arnoldus prius dederat dicto Rijxkino ad opus 

dicti Rijxkini eorum fratris renunciaverunt promittentes ratam servare et 

quod ipsi Agnetem et Elizabeth suas sorores perpetue tales habebunt quod 

numquam presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327r 05 wo 21-11-1386. 

Een instrument maken van al het voorgaande. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Jacobus Loze, Henricus 

Loze, Johannes Aijkens en Walterus van Os. 

 

+. 

Et fiet instrumentum de omnibus premissis acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Globo Jacobo Loze Henrico Loze Johanne Aijkens 

Waltero de Os testibus datum in profesto Cecilie hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 327r 06 do 22-11-1386. 

Hogardus gnd Hogard van Bruheze verkocht aan Agnes ndvw Johannes zvw 

Johannes van de Kelder een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Liedorp, 

met Lichtmis in Liedorp te leveren, gaande uit een kamp lands, in Liedorp, 

tussen erfgoed gnd dat Oude Goer van Liedorp enerzijds en de gemeint van 

Liedorp anderzijds, met de gebouwen erop. 

 

Hogardus dictus Hogard de Bruheze hereditarie vendidit Agneti filie 

naturali (dg: -s) quondam Johannis filii quondam Johannis de Penu 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Liedorp 

solvendam hereditarie purificationis et in Lijedorp tradendam ex quodam 

campo #terre# sito in parochia de Liedorp inter hereditatem dictam dat 

Aude Goer van Liedorp ex uno et inter communitatem de Liedorp ex alio et 

ex edificiis in dicto campo consistentibus ut dicebat promitens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Ghemert et Luce datum quinta post octavas Martini. 

 

BP 1177 f 327r 07 do 22-11-1386. 

Jordanus zv Jordanus gnd Neven soen van Oerscot verkocht aan Jacobus 

Scutter korenkoper een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Start, 
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in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Willelmus Andries soen 

enerzijds en Henricus Pape anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

10 schelling gemeen paijment. 

 

Jordanus filius Jordani dicti Neven soen de Oerscot hereditarie vendidit 

Jacobo Scutter emptori bladi hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta die Start sita in parochia de Oerscot ad 

locum dictum ter Notelen (dg: supra) inter hereditatem Willelmi Andries 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici Pape ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu X solidorum communis pagamenti exinde solvedo et 

sufficientem facere. Testes Ghemert et Luce datum quinta post octavas 

Martini. 

 

BP 1177 f 327r 08 do 22-11-1386. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Henricus zv Rodolphus Rover 

van Vladeracken een b-erfpacht van 26 lopen rogge, die Aleijdis wv Johannes 

Aijkini, grootmoeder van eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Hees op 

haar goederen beurt, gaande uit (1) 4 stukken land in Hees, (1a) 

Bredeakker, (1b) Hasselt, (1c) Cruijsberch, (1d) Dijnakker, welke 4 stukken 

voornoemde Aleijdis uitgegeven had aan Petrus van den Cruijsberch van Hees, 

Johannes ?zv voornoemde Petrus en Bernardus zv Ghisella, voor voornoemde 

erfpacht, (2) een stuk land gnd die Strepe, (3) 4 lopen land in Hees, 

tussen de plaats gnd Visghemare en een land gnd Kruisberg, (4) het stuk 

land gnd Kruisberg zelf, die voornoemde Petrus tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe hereditariam paccionem viginti 

sex lopinorum siliginis (dg: me) quam (dg: ...) Aleijdis relicta quondam 

Johannis Aijkini #avia olim primodicti Johannis# solvendam habuit 

hereditarie purificationis et in Hees supra bona ipsius Aleijdis 

tradendam ex quatuor peciis terre sitis in parochia de Hees quarum una 

(dg: Vr di) Bredeacker altera Hasselt tercia [C]ruijsberch et quarta 

Dijnacker vocate sunt quas quatuor pecias terre dicta Aleijdis dederat ad 

paccionem Petro van den Cruijsberch de Hees Johanni [?filio] eiusdem 

Petri Bernardo filio Ghiselle (dg: pro) #pro predicta paccione# atque ex 

pecia terre dicta die Strepe #+# (dg: sitam in dicta parochia) #quam 

dictus Petrus ad pignus imposuit atque quatuor lopinatis terre sitis in 

dicta parochia (dg: [ad] locum dictum V) inter locum dictum Visghemare et 

inter (dg: he) terram dictam Cruijsberch et ex ipsa !terre Cruijsberch 

vocata prout ipsa terra ad dictum Petrum [dinosci]tur pertinere et quas 

dictus (dg: Ber nardus) #Petrus# pro solucione dicte paccionis in pignus 

imposuit prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Henrico filio [Ro]dolphi Rover de Vladeracken (dg: simul cum 

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

heredum quondam Aleijdis deponere) #warandiam et obligationem deponere# 

et sufficientem facere. Testes (dg: ?Oude et Berwout datum supra) #?Oude 

et Berwout datum supra#. 

 

BP 1177 f 327r 09 do 22-11-1386. 

Arnoldus gnd die Hoghe van Bucstel en zijn schoonzoon Gerardus zvw Gerardus 

Maes soen droegen over aan Gerardus zvw Walterus gnd die ... een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een tuin in Boxtel, tussen Godefridus Grieten soen enerzijds 

en Henricus Smijt anderzijds, (2) een huis en tuin van Willelmus van den 

Hondenscoet, in Boxtel, tussen Heijlwigis Priems enerzijds en wijlen 

Albertus bakker anderzijds, welke pacht voornoemde Arnoldus gekocht had van 

voornoemde Willelmus van den Hondenscoet. 

 

[Arnoldus] dictus die Hoghe de Bucstel (dg: hereditariam paccionem) et 

Gerardus filius qondam Gerardi Maes soen eius gener hereditariam 
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paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco [so]lvendam 

hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex (dg: d) quodam orto sito in 

parochia de Bucstel #inter hereditatem Godefridi Grieten soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici Smijt ex alio# atque ex domo et orto Willelmi 

van den Hondenscoet sitis [in dic]ta parochia #inter hereditatem 

Heijlwigis Priems ex uno et inter hereditatem quondam Alberti pistoris 
!alio# quam paccionem dictus Arnoldus erga dictum Willelmum van den 

Hondenscoet emendo acquisiverat prout in litteris supportaverunt (dg: 

dicto Willelmo) #Gerardo filio quondam Walteri dicti die ...# cum 

litteris et jure ....... ....... et obligationem #et impetitionem# ex 

parte eorum et suorum heredum deponere. Testes (dg: datum supra) testes 

Ghemert et Erpe datum supra. 

 

BP 1177 f 327r 10 do 22-11-1386. 

Voornoemde Arnoldus en zijn schoonzoon Gerardus droegen over aan voornoemde 

Gerardus een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemde 

tuin en huis en tuin, aan voornoemde Arnoldus verkocht door voornoemde 

Willelmus van den Hondenscoet. 

 

[Dictus Arnoldus et] Gerardus eius gener hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie ex dictis (dg: 

pecia) #orto# et domo et orto venditam dicto Arnoldo a dicto [Willelmo 

van den Ho]ndenscoet ut dicebant supportaverunt (dg: dicto Willelmo) 

#Gerardo# promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327r 11 do 22-11-1386. 

Johannes Moen en Eligius gnd Loij van Casteren beloofden aan Johannes van 

Hemert 42 lichte schilden124, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

met ....... aanstaande te betalen. 

 

[125Johannes Moen] et Eligius dictus Loij de Casteren promiserunt Johanni 

de Hemert XLII licht scilt scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato [ad] ....... proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 327r 12 do 22-11-1386. 

....... ?zvw Arnoldus Neve van Druenen en Walterus zvw Johannes gnd Oem 

beloofden aan Johannes zv mr Wolphardus 39 mud ....., Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) in Den Bosch te leveren. 

 

....... ....... quondam Arnoldi Neve de Druenen et Walterus filius 

quondam Johannis dicti Oem promiserunt Johanni filio magistri Wolphardi 

XXXIX modios ....... mensure de Busco ad purificationis proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327r 13 ±do 22-11-1386. 

....... ....... ....... ....... geschat op 1 lopen roggezaad, in Hees, op 

de plaats gnd op Tilrot {waarschijnlijk niet afgewerkt contract}. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ad receptionem unius lopini 

siliginis in semine estimatam sitam in Hees supra locum dictum op Tilrot. 

 

1177 mf9 B 13 f.327v. 

 Quinta post octavas Martini: donderdag 22-11-1386. 

 

BP 1177 f 327v 01 do 22-11-1386. 

De gezusters Johanna en Goderadis, dvw Goeswinus van den Steen, en Hubertus 

                         
124 Zie → BP 1178 f 005v 08 za 30-11-1387, [tweede] overdracht van de 

schuldbekentenis. 
125 Aanvulling op basis van BP 1178 f 005v 08. 
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Steenwech ev Cristina dvw voornoemde Goeswinus gaven uit aan Jacobus gnd 

Colne (1) 10 roeden land, gnd gerden, waarvan (1a) 8 roeden in Druenen, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts ter lengte van de erfgoederen 

van Druenen, (1b) 2 roeden in Oudheusden, welke 10 roeden gelegen zijn 

tussen Godefridus zvw Johannes van den Hoevel enerzijds en Henricus Bije zv 

voornoemde Jacobus Colne anderzijds, met gebouwen; de uitgifte geschiedde 

voor (a) 6 oude groot aan de hertog, en thans voor (b) een n-erfpacht van 5 

mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388). Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Jacobus Colne tot onderpand (2) een akker van voornoemde 

Jacobus, in Druenen, ter plaatse gnd Heiakker, tussen de dingbank van 

Bardwijk enerzijds en Theodericus gnd Maes zvw Gerardus Loij anderzijds. 

 

Solvit XII solidos extraneus. 

(dg: Hubertus) Johanna et Goderadis sorores filie quondam (dg: Johannis 

Godefridi) Goeswini van den Steen cum tutore et Hubertus Steenwech 

maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie dicti quondam 

Goeswini (dg: octo) #decem# virgatas terre (dg: sitas in dic) dictas 

gherden de quibus octo virgate in parochia de Druenen #tendentes a 

communi platea retrorsum ad longitudinem hereditatum de Druenen# et due 

virgate in parochia de Audehoesden site sunt et que decem virgate terre 

site #sunt# inter hereditatem Godefridi filii quondam Johannis van den 

Hoevel ex uno et inter hereditatem Henrici Bije (dg: ex alio) filii 

Jacobi dicti Colne ex alio #cum suis edificiis# ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem #dicto# Jacobo (dg: Co d) Colne ab eodem 

hereditarie possidendas pro sex antiquis grossis domino nostro (dg: 

gross) duci exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

quinque modiorum et #sex# sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et 

in Busco ex premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis dictus Jacobus Colne quendam agrum terre dicti Jacobi situm in 

(dg: di) parochia de Druenen ad locum dictum Heijacker inter 

jurisdictionem de Bardwijc ex uno et inter hereditatem (dg: .) Theoderici 

(dg: Maes Ger) #dicti Maes# filii quondam Gerardi Loij (dg: -i)) ex alio 

ad pignus imposuit. Testes Oude et Berwout datum quinta post octavas 

Martini. 

 

BP 1177 f 327v 02 do 22-11-1386. 

Voornoemde gezusters Johanna en Goderadis, dvw Goeswinus van den Steen, en 

Hubertus Steenwech ev Cristina dvw voornoemde Goeswinus gaven uit aan 

Goeswinus Vroem zvw Johannes Vroemken (1) 4 roeden land, gnd gerden, in 

Druenen, tussen Godefridus van den Hoevel enerzijds en Arnoldus zvw 

Henricus gnd Bliden soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

de plaats gnd ter Scoet; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 oude groot aan 

de hertog, en thans voor (b) een n-erfpacht van 1 mud 1 lopen rogge, 

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

jaar (zo 02-02-1388). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Goeswinus 

Vroem tot onderpand (2) een stuk land, in Druenen, tussen Walterus Coppert 

en diens broer Lambertus enerzijds en Johannes van der Kempen anderzijds. 

 

(dg: solvit). Solvit extraneus II gansen. 

Dicti Johanna Goderardis! cum tutore et Hubertus ut supra quatuor 

virgatas terre dictas gherden sitas in parochia de Druenen inter 

hereditatem Godefridi van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

filii quondam Henrici dicti (dg: Bid) Bliden soen ex alio tendentes a 

communi platea ad locum dictum ter Scoet ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Goeswino (dg: dicto Vroem filio) #Vroem# filio 

quondam Johannis Vroemken ab eodem hereditarie possidendas pro duobus 

grossis antiquis domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii (dg: siliginis ..) unius lopini 
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siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino a purificationis proxime ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Goeswinus Vroem (dg: pec) peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Walteri Coppert et Lamberti eius fratris (dg: eius) ex 
!alio et inter hereditatem Johannis van der Kempen ex alio ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327v 03 do 22-11-1386. 

Voornoemde gezusters Johanna en !Gertrudis, dvw Goeswinus van den Steen, en 

Hubertus Steenwech ev Cristina dvw voornoemde Goeswinus gaven uit aan 

Arnoldus zvw Heijmannus gnd Biden soen van Druenen (1) 4 roeden land, gnd 

gerden, in Druenen, tussen de plaats gnd Holten enerzijds en Goeswinus 

Vroem anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ter 

Scoet; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 oude groot aan de hertog, en thans 

voor (b) een n-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388). Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) een akker, 

4 lopen rogge groot, in Druenen, tussen Henricus zvw Johannes Emonts soen 

enerzijds en voornoemde Arnoldus zv Heijnmannus Bliden soen anderzijds. 

 

Dicti Johanna !Gertrudis cum tutore et Hubertus ut supra quatuor 

#virgatas# terre (dg: sitas) dictas gherden sitas in parochia de Druenen 

inter (dg: hereditatem) locum dictum Holten ex uno et inter hereditatem 

(dg: Joh) Goeswini Vroem ex alio tendentes a communi platea ad locum 

dictum ter Scoet ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo 

filio quondam Heijmanni dicti Biden soen de Druenen ab eodem hereditarie 

possidendas pro duobus grossis antiquis domino duci exinde solvendis (dg: 

at) dandis atque pro hereditaria paccione (dg: d unius m) novem 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Arnoldus quendam agrum terre #quatuor lopnios siliginis in semine 

capientem# situm in dicta parochia inter hereditatem Henrici filii 

quondam Johannis Emonts soen ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi 

filii Heijnmanni Bliden soen ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327v 04 do 22-11-1386. 

Henricus van der Aa van Dijnther beloofde aan Gerardus Molenbeecs soen van 

Dijnther, gedurende 5 jaar ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 2 mud 

rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus van der Aa de Dijnther promisit super omnia se daturum et 

soluturum Gerardo Molenbeecs soen de Dijnther ad spacium (dg: quatuor) 

quinque annorum datum presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quinque annorum duos modios siliginis mensure de Busco 

purificationis et (dg: p...) primo termino purificationis proxime futuro 

et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327v 05 do 22-11-1386. 

Ywanus zvw Johannes gnd Hollander van Waelwijc verkocht aan Mijchael van 

Waelwijc zvw Johannes van Breda een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in de Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(za 30-11-1387), gaande uit 4 roeden land, gnd gerden, minus een hofstad 

behorend aan Johannes Raet, in Waalwijk, tussen Lambertus Hagens enerzijds 

en kvw Gerardus van den Hoevel anderzijds, strekkend vanaf de Maas tot aan 

de plaats gnd ter Mere, reeds belast met de hertogencijns, 4 schelling aan 
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de priester aldaar, en 2 lopen rogge aan de H.Geest aldaar. 

 

Ywanus filius quondam Johannis dicti Hollander de Waelwijc hereditarie 

(dg: paccionem) vendidit Mijchaeli de Waelwijc filio quondam Johannis de 

Breda hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: p) Andree et primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex quatuor virgatis terre dictis gherden #dicti 

venditoris# minus quodam domistadio #spectante ad Johannem Raet# sitis in 

parochia de Waelwijc inter hereditatem Lamberti Hagens ex uno et inter 

hereditatem (dg: ib) liberorum quondam Gerardi van den Hoevel ex alio 

tendentibus (dg: cu) a (dg: communi platea) #Mosa# ad locum dictum ter 

Mere ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem (dg: ob) 

deponere (dg: et alter repromisit et sufficientem) exceptis hereditario 

censu domini (dg: fundi) ducis et quatuor solidis presbitro ibidem et 

duo[bus] lopinis siliginis mense sancti (?verbeterd uit: dicti) spiritus 

ibidem exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 327v 06 do 22-11-1386. 

Henricus zvw Albertus van Bucstel verkocht aan Henricus Mer zv Andreas van 

den Noddenvelt een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd die Lue?, 

beiderzijds tussen Henricus Weijgherganc, met een eind strekkend aan het 

water gnd die Aa. 

 

Henricus filius quondam Alberti de Bucstel peciam terre sitam in parochia 

de Berlikem in loco dicto die Lue? inter hereditatem Henrici Weijgherganc 

ex utro[que] latere coadiacentem (dg: ut dicebat) tendentem cum uno fine 

ad aquam dictam die Aa (dg: s) vendidit Henrico Mer filio Andree van den 

Noddenve[lt] promittens warandiam etobligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 327v 07 do 22-11-1386. 

Henricus van Herlaer, Willelmus Hake en Rutgherus Tielmans beloofden aan 

Cristina dvw Johannes Loze 26 gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-

1386) te betalen. 

 

Henricus de Herlaer Willelmus Hake (dg: Gode) Rutgherus Tielmans 

promiserunt Cristine filie quondam Johannis Loze XXVI gulden ad 

nativitatis D[omini proxime] futurum persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 327v 08 ±do 22-11-1386. 

Willelmus Scouten droeg al zijn goederen over aan voornoemde Henricus 

Herlaer, Willelmus Hake en Rutgherus Tielmans. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus Hake. 

 

Solvit X plack. 

Willelmus Scouten omnia sua bona #mobilia et immobilia hereditaria et 

parata quocumque sita# supportavit dictis Henrico Herlaer Willelmo Hake 

et Rutghero Tielmans promittens warandiam ....... ....... ....... ....... 

Tradetur littera dict Willelmo (dg: Scou) Hake. 

 

BP 1177 f 327v 09 ±do 22-11-1386. 

Destijds hadden hr Johannes van Kessel ridder, hr Ghisbertus van 

Criekenbeke ridder, zijn broer Willelmus van Kriekenbeke, Lucas van Erpe en 

Johannes van de Kelder de oudere beloofd een b-erfcijns van 40 pond aan 

Arnoldus van Waderle van Den Bosch, Bartholomeus van Be....., Theodericus 

van Waderle en Arnoldus Vrient van Waderle, bv voornoemde Bartholomeus. Hr 

Willelmus van Aa en zijn broer hr Gerardus van Aa, ridders, hadden 

vervolgens beloofd voornoemde hr Johannes, Willelmus van Kriekenbeke en 

Lucas en Johannes van de Kelder schadeloos te houden. Voornoemde Arnoldus 

Vrient van Waderle beloofde thans aan voornoemde hr Willelmus van Aa en 
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Gerardus zvw G......, Johannes van Erpe zvw voornoemde Lucas van Erpe, tbv 

hen en voornoemde hr Johannes van Kessel, hr Ghisbertus, Willelmus van  

....... ....... en Johannes van de Kelder en hun erfgenamen en gezellen, 

dat hij (Arnoldus Vrient) hen waarschijnlijk schadeloos zal houden van 

voornoemde cijns van 40 pond en belofte, en voornoemde Willelmus en erfg 

van ....... ....... van Aa van voornoemde belofte van kwijting en van 

voornoemde cijns schadeloos te houden. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Johannes de Kessel (dg: ridder) 

#miles# dominus Ghisbertus de (dg: K) Criekenbeke miles Willelmus de 

Kriekenbeke eius fr[ater Lucam] de Erpe et Johannes de Penu senior 

promisissent indivisi super omnia se daturos et soluturos Arnoldo de 

Waderle de Buscoducis Bartholomeo de Be..... Theoderico de Waderle et 

Arnoldo Vrient de Waderle fratribus dicti Bartholomei hereditarium censum 

XL librarum (dg: here) prout in litteris [scabinorum de Busco] dicebant 

contineri et cum deinde dominus Willelmus de Aa et dominus Gerardus de Aa 

eius frater milites promisissent indivisi super omnia dictos dominum 

J[ohannem] Willelmum de Kriekenbeke et Lucam de (dg: .) et Johannem de 

Penu indempnes! prout in litteris scabinorum de Busco dicebant contineri 

[constitutus igitur coram scabinis infrascriptis] dictus Arnoldus Vrient 

de Waderle promisit super habita et habenda (dg: ...) dictis domino 

Willelmo de Aa et Gerardo filio quondam G....... ....... Johanni (dg: de 

..) #de Erpe# filio dicti quondam Luce de Erpe ad opus eorum et ad opus 

dictorum domini Johannis de Kessel domini Ghisberti Willelmi de ....... 

....... ....... ....... et Johannis de Penu et eorum heredum et sociorum 

quorumcumque quod ipse Arnoldus Vrient (dg: perpetue tali) eos #et eorum 

bona quecumque# a dicto censu XL (dg: s) librarum ....... ....... ....... 

#et a dicta promissione et obligatione# et ab omnibus dampnis eis seu 

eorum alteri exinde evenientibus seu eventuris atque dictos dominum 

Willelmum (dg: et dominum) et heredes ....... ....... ....... de Aa a 

dicta promissione quitancie et a dicto censu et a dampnis #in judicio 

spirituali vel seculari# indempnes servare. Testes Ghemert et Berwout 

datum ....... ....... 

 

BP 1177 f 327v 10 ±do 22-11-1386. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Johannes van de Kloot, Henricus van Zulikem en Willelmus van 

Volkel. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentbisu dictis scabinis Johanne de 

Globo Henrico de Zulikem (dg: Theoderico) Willelmo de Volkel [testibus] 

datum in festo Ce[cilie?]. 

 

1177 mf9 B 14 f.328. 

 Quinta post octavas Martini: donderdag 22-11-1386. 

 in die Clementis: vrijdag 23-11-1386. 

 in vigilia Katherine: zaterdag 24-11-1386. 

 Quarta post Katherine: woensdag 28-11-1386. 

 in vigilia Andree: donderdag 29-11-1386. 

 

BP 1177 f 328r 01 do 22-11-1386. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Gerardus van Aa en Henricus van Zulikem 

beloofden aan Arnoldus Vrient van Waderle 85 oude schilden, 41 Hollandse 

plakken voor 1 oude schild gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1386) te betalen. En 100 oude schilden, 

41 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend of de waarde, met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387). 

 

Dominus Willelmus de Aa miles [G]erardus de Aa et Henricus de Zulikem 

promiserunt Arnoldo Vrient de Waderle LXXXV aude scilde scilicet XLI 

Hollant placken pro quolibet aude scilt computato seu aliud pagamentum 
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eiusdem valoris ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 328r 02 do 22-11-1386. 

Atque centum aude scilde scilicet XLI Hollant placken pro quolibet aude 

scilt computato seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

Ghemert et Berwout datum quinta post octavas Martini. 

 

BP 1177 f 328r 03 do 22-11-1386. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen gedaan door Goeswinus Model van de Steenweg. 

 

Aleijdis relicta quondam Ade (dg: Gh) de Ghestel omnes vendiciones et 

alienaciones #et obligationes# factas per Goeswinum Model de Lapidea Via 

calumpniavit. Testes Luce et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 328r 04 do 22-11-1386. 

Gerardus zvw Walterus gnd die Heirde van Bucstel verkocht aan Johannes zv 

Arnoldus zvw Johannes van Gunterslaer een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

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

van voornoemde verkoper, in Boxtel, ter plaatse gnd Keerbrake, tussen 

Arnoldus van den Ors enerzijds en een sloot gnd Molengrave anderzijds, (2) 

een beemd van voornoemde verkoper in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, 

ter plaatse gnd in die Zaert, tussen Arnoldus Deenkens soen enerzijds en 

Petrus Weihaze anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht 

van 1 zester rogge en ½ kwart wijn. 

 

Gerardus filius quondam Walteri dicti die Heirde de Bucstel hereditarie 

vendidit Johanni filio (dg: quon) Arnoldi filii #quondam# Johannis de 

Gunterslaer hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

dicti venditoris (dg: dictis die K) sitis in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Keerbrake #inter hereditatem Arnoldi van den Ors ex uno et inter 

fossatum dictum Molengrave ex alio# et ex attinentiis dictorum bonorum 

universis atque ex quodam prato (dg: s) dicti venditoris sito in dicta 

parochia ad locum dictum Lennenshoevel in loco dicto in die Zaert inter 

hereditatem Arnoldi Deenkens soen ex uno et inter hereditatem Petri 

Weihaze ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius sextarii siliginis et (dg: unius) dimidie quarte vini exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: Luce) datum supra. 

 

BP 1177 f 328r 05 do 22-11-1386. 

Rodolphus gnd Roef Heijlwigen soen van Stiphout verkocht aan Arnoldus van 

den Goer, tbv Enghela ndv voornoemde Arnoldus, een n-erfcijns van 1 Rijnse 

gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin 

van verkoper, in Stiphout, beiderzijds tussen Sijmon van Oerle, met een 

eind strekkend aan de gemene weg, reeds belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Rodolphus dictus Roef Heijlwigen soen de Stiphout hereditarie vendidit 

Arnoldo (dg: de) van den Goer ad opus Enghele sue filie naturalis dicti 

Arnoldi hereditarium censum unius floreni monete de Reno seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parochia de Stiphout inter hereditatem Sijmonis de Oerle ex 

utroque latere coadiacentem tendentibus cum uno fine ad communem plateam 

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

censu domini #fundi# exinde et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Arnoldo. 
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BP 1177 f 328r 06 do 22-11-1386. 

Walterus Ghiben soen van Eijndoven beloofde aan Arnoldus Nolleken Geroncs 

26 pond groten, 1 Vlaamse plakmeeuw voor 2 groten gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Walterus (dg: f) Ghiben soen de Eijndoven promisit Arnoldo Nolleken 

Geroncs XXVI libras grossorum een vleemplacmeuwe pro duobus grossis 

computato ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum) Luce 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 328r 07 vr 23-11-1386. 

Henricus van Doringen en Godefridus zv Johannes van Beke beloofden aan 

Henricus van Zulikem 12 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend, met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 14-04-1387) te 

betalen. 

 

Henricus de Doringen et Godefridus filius (dg: quondam) Johannis de Beke 

promiserunt (dg: Joh) Henrico de Zulikem XII Hollant dobbel scilicet XLV 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu valorem ad octavas 

pasche proxime futuras persolvendos. Testes Ywanus et Aa datum in die 

Clementis. 

 

BP 1177 f 328r 08 za 24-11-1386. 

De broers Johannes en Laurencius, kvw Reijnerus van Lijt, maakten een 

erfdeling van goederen aan hen behorend, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen. 

Johannes kreeg (1) een hofstad met gebouwen, aldaar, tussen de misse en 

tuin van voornoemde Laurencius enerzijds en Elizabeth gnd Marinen dochter 

anderzijds, (2) een erfgoed gnd Broekske en een aangelegen stuk land, 

aldaar, direct achter voornoemde tuin van voornoemde Laurencius en achter 

voornoemde hofstad, direct naast eerstgenoemde Johannes, (3) een streep 

land aldaar, tussen voornoemde Johannes enerzijds en voornoemde Laurencius 

anderzijds. 

 

Johannes et Laurencius fratres liberi quondam Reijneri de Lijt palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: p) mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad ipsos spectantibus sitis infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Dunghen mediante qua divisone domistadium cum suis 

edificiis situm (dg: inter) ibidem inter fimarium dictum missen #(dg: 

...)# et ortum dicti Laurencii ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

dicte Marinen dochter ex alio item (dg: palus) hereditas dicta Broexken 

et pecia terre sibi adiacens site ibidem #contigue# retro dictum ortum 

dicti Laurencii et retro dictum domistadium inter #iuxta# hereditatem 

primodicti Johannis (dg: ex uno et) item quam strepa terre sita ibidem 

inter hereditatem dicti Johannis ex uno et inter hereditatem dicti 

Laurencii ex alio (dg: ..) ut dicebant primodicto Johanni cesserunt in 

partem ut alter recognovit promittens ratam servare. Testes Ywanus et 

Berwout datum in vigilia Katherine. 

 

BP 1177 f 328r 09 za 24-11-1386. 

Voornoemde Laurencius zvw Reijnerus van Lijt kreeg (1) een huis, erf en 

tuin, aldaar, tussen eerstgenoemde Johannes enerzijds en Petrus Boudens 

soen anderzijds, (2) een streep gnd een geerke, aldaar, tussen voornoemde 

Johannes enerzijds en Petrus Boudens soen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione domus area et (dg: fim) ortus cum suis 

attinentiis siti ibidem inter hereditatem primodicti Johannis ex uno et 

inter hereditatem Petri Boudens soen ex alio item quadam strepa dicta een 

gheerken sita ibidem inter hereditatem dicti Johannis ex uno et inter 

hereditatem Petri Boudens soen ex alio ut dicebant dicto Laurencio 

cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus promittens ratam 
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servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 328r 10 za 24-11-1386. 

Voornoemde Laurencius zvw Reijnerus van Lijt droeg over aan zijn broer 

Johannes zijn deel in een erfgoed gnd dat Want, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen kv Mathijas Fijen soen enerzijds en 

Everardus van Casteren anderzijds. 

 

[Dictus] Laurencius totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditate dicta dat Want sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum Dungen inter hereditatem [li]berorum Mathije Fijen soen ex uno et 

inter hereditatem Everardi de Casteren ex alio ut dicebat supportavit 

Johanni suo fratri promittens ratam servare (dg: et ob). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 328r 11 wo 28-11-1386. 

Hubertus Steenwech verkocht aan Petrus gnd Alarts zvw Goeswinus Cnode de 

helft van een kamer met ondergrond, in Den Bosch, onder de trap van het 

gewanthuis, aan hem overgedragen126 door Johannes gnd van Zonne zvw Johannes 

gnd Zeelmaker. 

 

Hubertus Steenwech medietatem cuiusdam camere et eius fundi site in 

Buscoducis sub gradum domus pannorum supportatam sibi a Johanne dicto de 

Zonne filio quondam Johannis dicti Zeelmaker prout in litteris vendidit 

Petro dicto Alarts filio quondam Goeswini Cnode supportavit cum litteris 

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

deponere. (dg: testes datum) Testes Luce et Aa datum quarta post 

Katherine. 

 

BP 1177 f 328r 12 do 29-11-1386. 

Willelmus zvw Henricus Vos van Belver beloofde aan Gerardus zvw Petrus 

Peijnenborch een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Sint-

Lambertus te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

[Wi]llelmus filius quondam Henrici Vos de Belver (dg: hereditarie 

vendidit) #?venditi promisit super omnia se daturum# Gerardo filio 

quondam Petri Peijnenborch hereditarium censum [du]orum aude scilde vel 

valorem (dg: solvendum) hereditarie Lamberti (dg: ex omnibus suis bonis) 

#promittens warandiam# ex omnibus suis bonis ....... ....... ....... 

[Testes] Erpe et Aa datum in vigilia Andree. 

 

BP 1177 f 328r 14 do 29-11-1386. 

Mathias van den Nuwenhuijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathias van den Nuwenhuijs prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 328r 15 za 24-11-1386. 

....... Coedriver van Hezewijc en Walterus zv Wolterus gnd die Laet 

beloofden aan Philippus Jozollo 22 oude schilden met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1386) te betalen, op straffe van 2. 

 

....... [C]oedriver de Hezewijc et Walterus filius (dg: quo) Wolteri 

dicti die Laet promiserunt Philippo Jozollo XXII aude scilde ....... 

....... ad nativitatis Domini proxime pena II. Testes (dg: datum supra) 

Luce et Aa datum in vigilia Katherine. 

 

BP 1177 f 328r 16 za 24-11-1386. 

Belofte schadeloos te houden. 

 

                         
126 Zie ← BP 1177 f 022v 12 di 10-02-1383, overdracht van deze helft. 
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....... ....... ....... ....... indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 328r 17 za 24-11-1386. 

Henricus van Middelrode van Overaa en Rodolphus van Dijnther beloofden aan 

Philippus Jozollo 48 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-

12-1386; 6+25=31 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Henricus [de M]iddelrode de Overaa et Rodolphus de Dijnther promiserunt 

Philippo Jozollo XLVIII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos (dg: testes d) pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 328r 18 za 24-11-1386. 

Belofte schadeloos te houden. 

 

....... ....... ....... indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 328r 19 za 24-11-1386. 

Johannes Moerken van Helmont en Johannes zv Theodericus Stockelman 

beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 15 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 19-02-1387; 6+31+31+19=87 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes M[o]erken de Helmont Johannes filius Theoderici Stockelman 

promiserunt dicto Philippo (dg: XV) Jozollo XV aude scilde [ad 

carnis]privium proxime pena II. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf9 C 01 f.328v. 

 in die Barbare: dinsdag 04-12-1386. 

 in crastino Nijcholai: vrijdag 07-12-1386. 

 

BP 1177 f 328v 01 ±za 24-11-1386. 

Johannes zvw Henricus gnd Hennnens soen van Eijcke verkocht aan Johannes zv 

Ghibo gnd Tillen soen alle erfgoederen, die waren van wijlen zijn 

voornoemde vader Henricus, gelegen onder Heze en Leende, ter plaatse gnd 

Riel, uitgezonderd een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Yda van der Beke 

leverde aan voornoemde wijlen Henricus, gaande uit goederen gnd te 

Langebraken, ter plaatse gnd Riel, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. (dg: debent 4or solidos. Solvit debent 2 solidos). 

Johannes (dg: filius) #filius# quondam Henrici dicti Hennnens soen de 

Eijcke omnes (dg: hereditates) et singulas hereditates que fuerant dicti 

quondam Henrici sui patris quocumque locorum infra jurisdictionem de Heze 

et de Leende ad locum dictum Riel sitas ut dicebat excepta hereditaria 

paccione unius modii siliginis quam Yda van der Beke solvere consuevit 

dicto quondam Henrico ex bonis dictis (dg: #te# ter Beke sitis in dicto 

loco te Riel vocato) te Langebraken sitis in dicto loco Riel vocato ut 

dicebat vendidit Johanni filio (dg: quondam ) Ghibonis dicti Tillen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. 

 

BP 1177 f 328v 02 di 04-12-1386. 

Lambertus zvw Henricus gnd Godevarts soen van Uden deed tbv voornoemde 

koper afstand van voornoemde erfgoederen, aan voornoemde koper verkocht, en 

beloofde nimmer rechten te doen gelden, op basis van brieven, aan hem 

gegeven door voornoemde Johannes verkoper, wegens beloften aan hem gedaan 

door voornoemde Johannes. 

 

(dg: Promisit ... quartam). 

Lambertus filius quondam Henrici dicti Godevarts soen de Uden super 

dictis hereditatibus dicto emptori venditis et super jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere et quod ipse numquam jus prosequetur 
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cum litteris quibuscumque sibi datis #a# dicto Johanne venditore nec 

vigore quarumcumque promissionum sibi factarum a dicto (dg: Lamberto) 

Johanne ad et supra dictas hereditates atque in preiudicium dicti 

emptoris. Testes Ywanus et Rover datum in die Barbare. 

 

BP 1177 f 328v 03 vr 07-12-1386. 

Arnoldus Loijt zvw Emondus Loijt verkocht aan Johannes zvw Johannes gnd 

Moelnere een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388), gaande uit 

een huis, tuin en aangelegen akker, in Boxtel, ter plaatse gnd op 

Zanendonk, bij Kasteren, tussen hr Sijmon van de Broek priester enerzijds 

en een gemene weg, gnd die Hoge Straat, anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld) paijment. 

 

Arnoldus Loijt filius quondam Emondi Loijt hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Johannis dicti Moelnere hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino ultra annum et (dg: supra) in Bucstel tradendam ex domo 

orto et agro terre sibi adiacente sitis in parochia de Bucstel ad locum 

dictum op Zanendonc prope Casteren inter hereditatem domini Sijmonis de 

Palude presbitri ex uno et inter communem plateam dictam die Hoghe Strate 

ex alio ut dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam et 

aliam (dg: et) obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu XL solidorum (dg: monete) #pagamenti# exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes Ghemert et Berwout datum in crastino 

Nijcholai. 

 

BP 1177 f 328v 04 vr 07-12-1386. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1387), met 20 gulden og de waarde en de volle pacht van het jaar van 

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

Johannes Cortroc en Henricus zv Henricus Kuijp. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum post festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum XX florenis aureis seu valore et plena paccione anni (dg: 

de) redempcionis (dg: ut in fo) promittens ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Johanne Cortroc et Henrico filio Henrici Kuijp 

testibus. 

 

BP 1177 f 328v 05 vr 07-12-1386. 

Jacobus zvw Henricus gnd Kelner van Bucstel, voor zich en voor zijn zuster 

Gloria dvw voornoemde Henricus, Gheerlacus zvw voornoemde Henricus en 

Everardus zvw Arnoldi Ghenen soen ev Theoderica dvw voornoemde Henricus 

verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van goederen, die aan hen 

behoren, gelegen onder Boxtel. 

Voornoemde Jacobus en Everardus kregen (1) een deel, met gebouwen, van de 

huizinge van wijlen voornoemde Henricus, in Boxtel, tussen Henricus 

Gruijter enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, te weten het 

deel tussen het water gnd die Dommel enerzijds en een weg aldaar, lopend 

vanaf de gemene weg over voornoemde huizinge achterwaarts tot aan een akker 

van wijlen voornoemde Henricus, anderzijds, (2) een deel van voornoemde 

akker van wijlen voornoemde Henricus, gelegen achter voornoemde huizinge, 

tussen het water gnd die Dommel enerzijds en voornoemde Henricus Gruijter 

anderzijds, te weten het deel richting voornoemd water gnd die Dommel, 

zoals afgepaald, (3) een beemd gnd Elsbroek, van wijlen voornoemde Henricus 

Kelner, aldaar, ten einde van voornoemde akker, (4) een tuin, naast de 

plaats gnd aan die Hulsdonk, tussen voornoemde Gloria en Gheerlacus 

enerzijds en erfgoed van de heer van Boxtel anderzijds. Voornoemde Jacobus 

beloofde dat voornoemde Goria, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen 
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van de helft die aan voornoemde Everardus ten deel is gevallen. Voornoemde 

weg, lopend over voornoemde huizinge, zoals afgepaald, en de brug aldaar, 

tussen een gemene weg en voornoemde huizinge zal altijd gemeenschappelijk 

zijn voor voornoemde Jacobus, Gheerlacus, Gloria en Everardus. Voornoemde 

Jacobus, Gheerlacus, Gloria en Everardus zullen de brug voor gezamenlijke 

rekening onderhouden. 

 

Jacobus (dg: Gheerlacus fratres liberi) #filius# quondam Henrici dicti 

Kelner de Bucstel pro se et pro Gloria sua (dg: uxore) #sorore# filia 

dicti quondam Henrici Gheerlacus filius dicti quondam Henrici et 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Theoderice sue uxoris filie dicti quondam Henrici palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad se spectantibus sitis infra parochiam de Bucstel ut dicebant mediante 

qua divisione quedam pars cum suis #edificiis# mansionis dicti quondam 

Henrici site in Bucstel inter hereditatem Henrici Gruijter ex uno et 

inter aquam dictam die Dommel ex alio scilicet illa pars que sita est 

inter dictam aquam die Dommel vocatam ex uno et inter quandam viam ibidem 

tendentem a communi platea per dictam mansionem retrorsum usque quendam 

agrum dicti quondam Henrici (dg: et q) ex alio atque (dg: medietas dicti 

agri terre de medietas) quedam pars dicti agri terre dicti quondam 

Henrici siti retro dictam mansionem inter dictam aquam die Dommel vocatam 

ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Gruijter ex alio scilicet illa 

pars que sita est versus dictam aquam die Dommel vocatam prout huiusmodi 

partes dicte mansionis et agri ibidem site sunt et (dg: p) limitate ut 

dicebant item pratum dictum Elsbroec dicti quondam Henrici (dg: si) 

Kelner situm ibidem ad finem dicti agri item quidam ortus (dg: dicti 

quondam) situs iuxta locum dictum (dg: H) aen die Hulsdonc inter 

hereditatem dictorum Glorie et Gheerlaci ex uno et inter hereditatem 

domini de Bucstel ex alio ut dicebant dictis Jacobo et Everardo cesserunt 

in partem ut Gheerlacus recognovit super quibus et jure (dg: promittens 

ratam servare) promisit insuper dictus Jacobus quod ipse dictam Goriam 

quamcito ad annos pubertatis (dg: ad .) super medietate ad Everardum 

predictum in premissis competente #et# nomine huiusmodi divisionis 

spectante ad opus dicti Everardi faciet renunciare atque presentem 

divisionem perpetue ratam servare tali condicione annexa quod dicta via 

per dictam mansionem tendens prout dicta via ibidem transit et sita est 

et (dg: palata) limitata (dg: perpetue p permanebit communis dictis 4or 

liberorum Jacobi Gheerla) atque pons consistens ibidem inter (dg: dictam) 

communem plateam et inter dictam mansionem perpetue permanebit communis 

dictis Jacobo Gheerlaco Glorie et Everardo item dicti Jacobus Gheerlacus 

Gloria et Everardus dictum pontem sub eorum communibus expensis perpetue 

in bona disposicione observabunt promittentes ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes Ywanus et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 328v 06 vr 07-12-1386. 

Voornoemde Gheerlacus en Gloria kregen (1) een deel, met gebouwen, van 

voornoemde huizinge, te weten het deel tussen voornoemde Henricus Gruijter 

enerzijds en voornoemde weg anderzijds, (2) een deel van de akker aldaar, 

achter voornoemde huizinge, te weten het deel richting voornoemde Henricus 

Gruijter, zoals afgepaald, (3) een stukje beemd, aan het eind van 

voornoemde akker, (4) ......., gnd die Hulsdonk, in Boxtel, tussen wijlen 

Arnoldus van de Kloot enerzijds en wijlen Jacobus koster anderzijds. Twee 

brieven. De brief van Gloria overhandigen aan voornoemde Jacobus. 

 

Et mediante qua divisione quedam pars (dg:dicte mansionis) cum suis 

edificiis dicte mansionis scilicet illa pars que sita est inter 

hereditatem dicti Henrici Gr[uijter ex] uno et inter quandam viam 

predictam ex alio atque (dg: medietas agri) quedam pars agri siti ibidem 

retro dictam mansionem scilicet illa pars que sita est v[ersus 

hereditatem] dicti Henrici Gruijter prout dicte (dg: -s) partes ibidem 
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site sunt et limitate atque (dg: pratum parvum) particula prati sita ad 

finem dicti agri atque ....... ....... die Hulsdonc situm #in dicta 

parochia# inter hereditatem (dg: Soph) quondam Arnoldi de Globo ex uno et 

inter hereditatem quondam Jacobi custodis ex alio (dg: item) ut dicebant 

[dictis] (dg: Glorie) Gheerlaco et Glorie cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt 

additis condicionibus predictis. Quo facto promisit dictus ....... quod 

ipse dictam Gloriam quamcito (?dg: ad annos pubertatis pervenerit super 

medietate ad dictum Gheerlacum ratione huiusmodi divisionis spectante in 

premissis ad opus dicti [Gheer]laci faciet renunciare et huiusmodi 

divisionem perpetue ratam servare. Testes datum supra. Et duplicetur. 

Tradetur littera) Glorie (dg: Jac) dicto Jacobo. 

 

BP 1177 f 328v 07 vr 07-12-1386. 

Arnoldus van Kigloe en zijn kinderen Henricus en Willelmus verkochten aan 

Johannes Vrient, tbv Enghela ndv Arnoldus van den Goer, een lijfrente127 van 

10 oude Franse schilden, met Sint-Bartholomeus in Den Bosch te betalen, 

gaande (1) uit een stuk land, gnd die Grotendonc, en aangelegen beemd, in 

Mierlo, tussen voornoemde Arnoldus van den Goer enerzijds en kinderen van 

der Donc anderzijds, met een eind strekkend aan de meent, (2) een stuk 

land, in Mierlo, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus van den Goer, (3) 

een stuk land, in Mierlo, ter plaatse gnd die Voertbeemt, beiderzijds 

tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus van den Goer, (4) een erfgoed, gnd 

een eusel, in Mierlo, voor de goederen van Kigloe, tussen Henricus Dicbier 

enerzijds en eerstgenoemde Arnoldus van Kigloe anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. De broef overhandigen aan voornoemde Arnoldus van den Goer. 

 

Arnoldus de Kigloe Henricus et Willelmus eius liberi legitime vendiderunt 

Johanni Vrient ad opus Enghele filie naturalis (dg: quond) Arnoldi van 

[128den Goer vitalem pensionem] X aude scilde Francie seu valorem 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Enghele et non ultra Bartholomei 

et in Busco [tradendam ex pecia terre] dicta die Grotendonc et prato sibi 

adiacente sitis in parochia de Mierle (dg: in loco dicto) inter 

hereditatem dicti Arnoldi (dg: de Gr) van [den Goer ex uno] et inter 

hereditatem liberorum van der Donc ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communitatem atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditates [dicti Arnoldi] van den Goer ex utroque latere coadiacentes 

item ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto die Voertbeemt 

inter he[reditatem dicti Arnoldi van den] Goer ex utroque latere 

coadiacentem item ex hereditate dicta een eeusel sita #in dicta parochia# 

ante bona de Kigloe inter hereditatem Henrici Dicbier [ex uno et inter 

hereditatem] primodicti Arnoldi de Kigloe ex alio promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi (dg: et s) [annuatim exinde prius de jure solvendo et] 

sufficientem facere et cum dicta Enghela mortua fuerit erit quitus. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo van den Goer. 

 

BP 1177 f 328v 08 vr 07-12-1386. 

Voornoemde Arnoldus van Kigloe en zijn kinderen Henricus en Willelmus 

beloofden aan Arnoldus van den Goer 83 oude Franse schilden ....... ....... 

te betalen. 

 

Dicti Arnoldus de Kigloe Henricus et Willelmus eius liberi promiserunt 

Arnoldo van den Goer octoginta tres aude scilde Francie seu valorem 

                         
127 Zie → BP 1183 f 156r 10 vr 15-06-1403, Jacobus zvw Arnoldus Kigloe 

beloofde aan voornoemde Arnoldus van den Goer, tbv zijn natuurlijke dochter 

Enghela, garantie mbt de lijfrente en andere lasten in voornoemde 

erfgoederen, waaruit de lijfrente wordt betaald, af te handelen, 

uitgezonderd de grondcijns. 
128 Aanvulling op basis van BP 1183 f 156r 10. 
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....... ....... ....... persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 C 02 f.329. 

 in crastino Nijcholai: vrijdag 07-12-1386. 

 

BP 1177 f 329r 01 vr 07-12-1386. 

Henricus zvw Lambertus gnd Witmeri droeg over aan zijn broer Petrus 1/3 

deel in ¼ deel, dat aan Lambertus gnd Witmeri zvw voornoemde Lambertus 

Witmeri gekomen was na overlijden van voornoemde Lambertus Witmeri, in 6 

morgen land, ter plaatse gnd die Slagen, naast de gemeint, welk ¼ deel 

voornoemde Henricus en zijn broers voornoemde Petrus en Johannes, kvw 

voornoemde Lambertus, verworven hadden van voornoemde Lambertus zvw 

voornoemde Lambertus. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Lamberti dicti Witmeri terciam partem ad se 

spectantem in una quarta parte que Lamberto (dg: f) dicto Witmeri filio 

quondam Lamberti Witmeri predicti (dg: successione advoluta) de morte 

eiusdem quondam Lamberti Witmeri successione est advoluta in sex 

iugeribus terre sitis in loco dicto die Slagen iuxta communitatem quam 

quartam parte! dictus Henricus Petrus et Johannes eius fratres liberi 

dicti quondam Lamberti erga dictum Lambertum filium dicti quondam 

Lamberti acquisiverant prout in litteris supportavit Petro suo fratri 

predicto cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus #et# Rover datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1177 f 329r 02 vr 07-12-1386. 

Voornoemde Henricus droeg over aan zijn broer Petrus ¼ deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Lambertus, in 

voornoemde 6 morgen van wijlen voornoemde Lambertus, dit ¼ deel belast met 

een cijns aan de stad Den Bosch en een b-erfcijns van 10 schelling geld 

etc. 

 

Dictus Henricus unam quartam partem sibi de morte dicti quondam Lamberti 

sui patris successione advolutam in dictis sex iugeribus terre dicti 

quondam Lamberti supportavit Petro suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: X solidis monete oppido) censu oppido 

de Busco exinde solvendo et hereditario censu X solidorum monete etc ex 

dicta quarta de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 03 vr 07-12-1386. 

Voornoemde Petrus beloofde aan zijn voornoemde broer Henricus 16 gulden, 17 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 26-

05-1387), en 16 gulden, 17 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Pinksteren over een jaar (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Henrico suo fratri XVI gulden (dg: seu 

valorem) #scilicet XVII vleemsche placken pro quolibet floreno# ad 

penthecostes proxime futurum atque XVI gulden (dg: seu valorem #scilicet) 

scilicet XVII vleemsche placken pro quolibet floreno# a penthecostes 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 04 vr 07-12-1386. 

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 cum suis bonis calumpniavit. 

Testes Ywanus et Rover datum supra. 
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BP 1177 f 329r 05 vr 07-12-1386. 

Jacobus zv Jacobus de Baest verkocht aan Ghiselbertus zvw Arnoldus van der 

Brake een n-erfcijns van 10 gulden geld van Holland of de waarde, te 

betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus, gaande uit Stouten Hoeve, in 

Middelbeers, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jacobus (dg: de) filius Jacobi de Baest hereditarie vendidit Ghiselberto 

filio quondam Arnoldi van der Brake hereditarium censum X florenorum 

dictorum gulden #monete Hollandie# seu valorem solvendum hereditarie in 

festo beatorum Philippi et Jacobi ex (dg: bonis) dictis Stouten Hoeve 

sitis in parochia de Middelberze et ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat (dg: he) promittens super (dg: omnia w) habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et sufficientem facere) 

excepto censu domini (?verbeterd uit: ducis) fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 06 vr 07-12-1386. 

De broers Henricus en Willelmus, kv Arnoldus van Kigloe, vroegen aan hun 

vader om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te 

mogen gaan van hun vader. 

 

Henricus et Willelmus fratres liberi (dg: q) Arnoldi de Kigloe cum 

instantia petierunt a (dg: -d) dicto Arnoldo potestatem eundi extra domum 

et convictum et expensas dicti Arnoldi sub modo emancipayionis ad jus 

oppidi de Busco et dictus Arnoldus in hoc annuit eis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 07 vr 07-12-1386. 

Arnoldus die Decker verkocht aan Bodo zvw Henricus gnd Reghenberch een huis 

en erf in Den Bosch, aan de Orthenstraat, buiten de poort, tussen erfgoed 

van Godefridus gnd Dunnecop enerzijds en erfgoed van een zekere Scuermans 

anderzijds, aan hem overgedragen door Goeswinus van Best. 

 

Arnoldus die Decker domum et aream sitam in Busco ad vicum (dg: d) 

Orthensem extra portam ibidem inter hereditatem Godefridi dicti Dunnecop 

(dg: ex uno) et inter hereditatem cuiusdam dicti Scuermans supportatam 

sibi a (dg: Gode) Goeswino de Best prout in litteris (dg: s) vendidit 

Bodoni filio quondam Henrici dicti Reghenberch supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem expare sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 08 vr 07-12-1386. 

Johannes gnd Brien verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes dictus Brien prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 09 vr 07-12-1386. 

Walterus van Goerle, Johannes van Goerle en Henricus van den Kerchof 

schoenmaker beloofden aan Philippus Jozollo etc 48 oude Franse schilden met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387; 24+31+2=57 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Walterus de (dg: Gh) Goerle Johannes de Goerle et Henricus van den 

Kerchof #sutor# promiserunt Philippo Jozollo etc XLVIII aude scilde 

Francie ad purificationis proxime futurum persolvendos sub pena IIII. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 10 vr 07-12-1386. 

Voornoemde Walterus beloofde de beide anderen schadeloos te houden. 
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Solvit VIII solidos. 

Walterus predictus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 329r 11 vr 07-12-1386. 

Reijnerus van Aelst ev Oda dvw Johannes Lijsscap enerzijds en Willelmus van 

Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven anderzijds legden de oplossing 

van hun geschillen mbt de feodale goederen van wijlen Ghisbertus Lijsscap 

in handen van Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Rijcoldus Borchgreve, die 

de volgende uitspraak deden. 

Voornoemde Reijnerus krijgt alle feodale goederen die waren van voornoemde 

wijlen Ghisbertus Lijsscap, gelegen onder Vught; voornoemde Willelmus van 

Broechoven moet hiervan afstand doen. 

Voornoemde Willelmus van Broechoven krijgt de feodale goederen van 

voornoemde wijlen Ghisbertus Lijsscap, gelegen in Udenhout; voornoemde 

Reijnerus en zijn vrouw Oda moeten hiervan afstand doen. 

 

Reijnerus de Aelst maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue uxoris 

filie quondam Johannis Lijsscap ex una et Willelmus #de Broechoven# 

filius quondam Walteri Bac de Broechoven ex alio super discordiis 

querelis et dissencionibus habitis inter dictas partes occacione bonorum 

feodalium quondam Ghisberti Lijsscap ut dicebant compromiserunt super 

omnia [in] discretos viros scilicet in Willelmum filium Arnoldi Tielkini 

et in Rijcoldum Borchgreve tamquam in eorum arbitres se ratum et firmum 

perpetue observare quod dicti arbitres (dg: condit) concorditer dixerint 

et pronunciaverint inter dictas partes super premissis. 

[Quo] facto dicti Willelmus et Rijcoldus arbitres etc suum dictum et 

arbitrum inter dictas partes super premissis pronunciaverunt in hunc 

modum primo videlicet quod dictus (dg: ...) [Reijnerus] habebit et 

obtinebit omnia feodalia bona cum suis attinentiis que fuerant dicti 

quondam Ghisberti Lijsscap quocumque locorum (dg: inf) infra parochias de 

Vucht situata [et quod] dictus Willelmus de Broechoven super huiusmodi 

bonis (dg: bo) feodalibus cum suis attinentiis ad opus dicti Reijneri 

renunciabit coram curia et domino a quibus huiusmodi [bona feodalia] cum 

suis attinentiis dependent in feodum modo in talibus consueto insuper 

quod dictus Willelmus de Broechoven habebit et obtinebit bona feodalia 

[cum sui]s attinentiis (dg: ..) dicti quondam Ghisberti Lijsscap sita in 

loco dicto Udenhout (dg: ad opus) et quod dictus Reijnerus et Oda eius 

uxor renunciabunt #super dictis bonis feodalibus# coram domino [et curia 

a quibus dicta] bona cum suis attinentiis dependent in feodum ad opus 

dicti Willelmi de Broechoven modo in talibus consueto et si in premissis 

et occacione ....... ....... ....... exinde emergendi imposterum aliquid 

discordie seu dissencionis vel querele inter dictas partes oriri 

contingat extunc dicti Willelmus et Rijcoldus [?re]servaverint sibi 

plenam (dg: potestatem) et liberam potestatem (dg: dicendi et 

pronunciandi inter dictas et) #concorditer dicendi# declarandi super 

huiusmodi discordia dissencione et querela (?dg: inter) ....... ....... 

....... (dg: potestatem super huiusmodi discencione et discordia et si 

disso querela dicendi et pronunciandi concorditer). Testes Ywanus et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 329r 12 ma 10-12-1386. 

Johannes van Zidewijnden129 gaf uit aan Johannes van Drueten zv Petrus een 

                         
129 Zie → VB 1799 f 051v 08, ma 09-01-1391; VB 1799 f 053r 07, ma 23-01-

1391; VB 1799 f 054v 15, ma 06-02-1391: Jan soen wilner Jans wilner van der 

Zidewijnden mechtich gemaect van Katherijnen sijnre moeder wijf wilner des 

voirs Jans van der Zidewijnden was gericht … aen steen huus ende erve 

gelegen in tsHertogenbossche after den erve Jans van der Zidewijnden voirs 

bij den water geheijten die Haven tusschen die erve Boden van Zantten ende 

tusschen een hostat des voirs wilner Jans van der Zidewijnden ende aen die 
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stenen huis130 en erf in Den Bosch, achter erfgoed van eerstgenoemde 

Johannes, naast de Haven, tussen erfgoed van Bodo van Zanthen enerzijds en 

een hofstad131 van eerstgenoemde Johannes anderzijds, met de helft van de 

stenen muur tussen dit huis en voornoemde hofstad van voornoemde Johannes, 

welk stenen huis loopt vanaf de oude stadsmuur richting het water tot aan 

de gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns132 van 6 pond 

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

voor het eerst met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1387). 

Voornoemde stenen muur is gemeenschappelijk eigendom van voornoemde 

Johannes en Johannes; hierop zullen ze een goot plaatsen, die zij samen 

zullen onderhouden en gebruiken. 

Johannes van Drueten mag bouwen aan en tegen voornoemde stenen muur, en aan 

en tegen een gebouw, gnd gevel, staande op voornoemde muur, aan het eind 

van voornoemd stenen huis. 

Zou eerstgenoemde Johannes op de muur, die staat tussen voornoemd stenen 

huis en voornoemde hofstad van eerstgenoemde Johannes, later hoger willen 

bouwen dan voornoemd stenen huis thans hoog is, dan mag eerstgenoemde 

Johannes dat doen op zijn helft van voornoemde muur; en hetzelfde geldt 

voor Johannes van Drueten. 

Johannes van Drueten en zijn gezin hebben recht in een weg, gelegen direct 

naast erfgoed van eerstgenoemde Johannes, lopend vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan het water; Johannes van Drueten zal die weg voor 1/6 

deel onderhouden van stenen, poorten of deuren en sluitbomen, samen met 

anderen die rechten in die weg hebben. 

De gebouwen zullen altijd voorzien worden van een harde dakbedekking. 

 

[Johannes de Z]idewijnden domum lapideam et aream sitam in Busco retro 

hereditatem dicti Johannis iuxta aquam dictam die Haven inter hereditatem 

Bodonis de Zanthen [ex uno et inter domistadium dicti] Johannis ex alio 

simul cum medietate muri lapidei siti inter dictam domum et aream et 

inter (dg: hereditatem) dictam (dg: hereditatem) #domistadium# dicti 

Johannis ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium [Johanni de Drueten] filio 

Petri) et que domus (dg: et area) lapidea tendit ab antiquo muro #oppidi 

etc# versus aquam usque ad communem plateam ut dicebat (dg: atque cum) 
!ut dicebat [dedit ad] hereditarium censum Johanni de Drueten filio Petri 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu sex librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim nativitatis Domini et 

mediatim Johannis [et primo termino a] nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum ex premissis (dg: promittens warandiam) additis condicionibus 

sequentibus videlicet quod (dg: dictus) dictus murus lapideus situs inter 

dictam do[mum et aream et inter] dictum (dg: he) #domistadium# primodicti 

Johannis erit et permanebit perpetue communis dictorum Johannis et 

Johannis et quod ipsi Johannes et Johannes sub eorum communibus 

e[xpensis] ....... ....... ....... ....... ....... ?communibus expensis 

situabunt (dg: ....) #supra dictum murum# et in bona disposicione 
!disposicione perpetue observabunt item quod primodictus [Johannes] 

.......  

 

1177 mf9 C 03 f.329v. 

 Secunda post conceptionis: maandag 10-12-1386. 

                                                                             

helft van der steenre mueren gelegen tusschen dit voirs huus ende erve ende 

tusschen die voirs hostat des vors wilner Jans van der Zidewijndenende welc 

huus ende erve strect van der auder muere der stat van tsHertogenbossche te 

water wart vors ter gemeijnre straten toe aldair overmids gebrec van 

erfcijns die die voirs Katherijn dair aen hadde. 
130 Zie → BP 1179 p 428v 09 ma 16-12-1392, verkoop van de helft in dit 

stenen huis en in de helft van de muur. 
131 Zie → BP 1177 f 371r 03 ma 05-08-1387, uitgifte van deze belendende 

hofstad aan Adrianus van Arsem. 
132 Zie → BP 1179 p 688v 01 do 29-05-1393, overdracht van de erfcijns. 
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 Tercia post conceptionis: dinsdag 11-12-1386. 

 

BP 1177 f 329v 01 ma 10-12-1386. 

Johannes cum suis edificiis et dictus Johannes de Drueten cum suis 

edificiis in huiusmodi guttario libere stillare poterint et aquas ab 

eorum edificiis decurrentes #in dicto guttario# deducere libere valebunt 

item quod dictus Johannes de Drueten libere poterit edificare et sua 

edificia (dg: firmare in ... dicto antiq) dicte domus (dg: ed) firmare in 

(dg: edificio dicto ghevel) dicto antiquo muro et in edificio dicto 

ghevel consistente supra (dg: ..) eundem antiquum murum ad finem dicte 

domus lapidee ad profectum dicti Johannis de Drueten item si primodictus 

Johannes supra dictum murum consistentem inter dictam domum lapideam et 

inter (dg: hereditatem) dictum (dg: hereditatem) #domistadium# primodicti 

Johannis imposterum (dg: aterius) altius edificare voluerit quam dicta 

domus lapidea ad presens est constructa et edificata extunc primodictus 

Johannes super medietate dicti muri que scilicet medietas sita est 

contigue iuxta (dg: dictam reliq hereidtatem) #dictum domistadium# 

primodicti Johannis libere poterit altius edificare ad eius profectum #et 

simili modo dictus Johannes de Drueten imposterum super eundem murum 

altius adificare voluerit extunc edificabit supra medietatem eiusdem muri 

sitam versus dictam domum lapideam# item quod dictus Johannes de Drueten 

(dg: habebit et obtinebit perpetue) et eius familia pro tempore libere 

poterit perpetue ire et redire et ambulare ac pergere #quotiens voluerit 

et libitum et ?voluntatem# ad eorum profectum in quadam via sita ibidem 

(dg: tende) contigue iuxta hereditatem primodicti Johannis tendente a 

vico Orthensi (dg: usque) retrorsum usque ad (dg: .) dictam aquam (dg: 

item) et quod Johannes de Drueten perpetue observabit dictam viam pro una 

sexta parte in bona disposicione de caladis dictis steenwech et de portis 

seu januis et seris simul cum aliis personis jus in dicta via habentibus 

et secundum istas condiciones promisit warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia dictas 

condiciones adimplere. Testes Ywanus et Berwout datum secunda post 

conceptionis. 

 

BP 1177 f 329v 02 ma 10-12-1386. 

+. 

item quod (dg: d) edificia dicte domus lapidee perpetue erunt (dg: 

edificat) constructa de duro tecto et simili modo (dg: si imposterum) 

edificia super dictum (dg: edificium edificium) #domistadium primodicti 

Jo[hannis]# edifi[cia] (dg: tegent) et erit tectum de duro tecto. 

 

BP 1177 f 329v 03 ma 10-12-1386. 

Arnoldus Groet Art verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Groet Art prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329v 04 ma 10-12-1386. 

Arnoldus Groet Art beloofde aan Johannes van Zidewijnden 35 Brabantse 

dobbel, 53 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, met Sint-

Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Arnoldus Groet Art promisit Johanni de Zidewijnden XXXV Brabant dobbel 

scilicet LIII Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329v 05 di 11-12-1386. 

Walterus en Heijlwigis, kvw Henricus Wouters soen, Henricus gnd Hac smid ev 

Yda, en Petrus Gherijts soen ev Elizabeth, dvw voornoemde Henricus Wouters 

soen, droegen over aan Jutta wv Willelmus Gherijts soen, tbv voornoemde 

Jutta en haar dochter Katherina, verwekt door voornoemde Willelmus, de 

helft, die aan hen gekomen was na overlijden van Jutta, mv voornoemde 
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Walterus, Heijlwigis, Yda en Elizabeth, eertijds ev voornoemde Willelmus 

gnd Gherijts soen, en na overlijden van voornoemde Willelmus, in een huis 

en erf, eertijds van wijlen Willelmus gnd Korstiaens, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, welk huis en erf voornoemde wijlen Willelmus Gherijts 

verworven had van Adam gnd van der Weijden. 

Jutta zal deze helft gedurende haar leven bezitten, zolang ze niet 

hertrouwt of met een man samenwoont. Na overlijden van Jutta (of bij 

huwelijk en samenwonen) gaat deze helft naar Katherina, als die dan althans 

leeft, en anders naar wettige kinderen van voornoemde Katherina als die dan 

althans in leven zijn, en anders naar voornoemde Petrus, zijn zuster 

Katherina en Gerardus nzvw voornoemde Willelmus Gherijts. De brief 

overhandigen aan Johannes zv Truda en aan Arnoldus Hoernken. 

 

Walterus Heijlwigis liberi quondam Henrici Wouters soen cum tutore 

Henricus dictus Hac faber maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris et Petrus Gherijts soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici Wouters soen 

medietatem eis de morte quondam Jutte matris olim dictorum Walteri 

Heijlwigis Yde et Elizabeth uxoris olim (dg: ol) Willelmi dicti Gherijts 

soen (dg: so) atque de morte eiusdem quondam Willelmi successione 

advolutam in domo et area que fuerat quondam Willelmi dicti Korstiaens 

sita in Busco in vico Vuchtensi (dg: ven) quam domum et aream dictus 

quondam Willelmus Gherijts erga Adam dictum van der Weijden acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportaverunt Jutte relicte dicti quondam 

Willelmi ad opus eiusdem Jutte et ad opus Katherine #sue# filie ab eadem 

Jutta et dicto quondam Willelmo Gherijts soen pariter genite simul cum 

litteris et aliis et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum #et eorum coheredum# deponere tali condicione 

(dg: si contingat) dicta (dg: -m) Jutta dictam medietatem possidebit 

quamdiu vixerit et aliud matrimonium non contraxerit nec cum aliquo viro 

se inhoneste non rexerit post decessum tamen eius ad dictam (dg: 

Elizabeth hereditarie devolvendam) Katherinam si ipsam vivere contingat 

alioquin ad prolem legitimam eiusdem Katherine si quam protunc vivere 

contingat alioquin ad dictum Petrum Katherinam eius sororem et ad 

Gerardum filium naturalem dicti quondam Willelmi Gherijts hereditarie 

devolvendam hoc eciam addito si contingat dictam Katherinam filiam dicti 

quondam Willelmi Gherijts soen decedere sine prole legitima quod extunc 

dicta medietas (dg: ...) ?statim post decessum dictarum Jutte et 

Katherine ambarum ad dictos Petrum Katherinam eius sororem et Gerardum 

hereditario jure devolvetur hoc eciam addito si contingat dictam Juttam 

matrimonium contrahere legitimum (dg: extun) seu cum aliquo viro se 

inhoneste regere quod extunc #.....enti eo facto# dicta medietas ad 

dictam Katherinam filiam dicti quondam Willelmi Gherijts soen si ipsam 

protunc vivere contingat alioquin ad prolem legitimam eiusdem Katherine 

si protunc aliquam vivere contingat alioquin ad dictos Petrum Katherinam 

eius sororem et Gerardum pleno jure devolvetur. Testes Aa et B[erwout] 

datum tercia post conceptionis. Et (dg: erit) erunt et ... littera. 

?Traditur litera Johanni filio Trude et Arnoldo Hoernken. 

 

BP 1177 f 329v 06 ±di 11-12-1386. 

Henricus zvw Amelius van den Broec verkocht aan Henricus van Goederheijle 

verwer een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, in Bakel, (1) een 

huis en tuin, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Ghisbertus van den 

Laer anderzijds, (2) een akker, gnd die Steinakker, tussen Hilla en 

Hadewigis, dvw voornoemde Amelius enerzijds, en de gemeint anderzijds, (3) 

een stuk land, beiderzijds tussen kvw Arnoldus Ghiben soen, (4) een stuk 

land gnd die Hoge Brake, tussen Johannes Mickart enerzijds en Johannes 

Ghiben soen anderzijds, (5) een stuk land, tussen kvw Arnoldus Ghiben soen 

enerzijds en Johannes gnd Ghiben soen anderzijds, (6) een stuk land, tussen 

erfgoed van de commendator van Gemert enerzijds en Ydekinus gnd des ....... 
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anderzijds, (7) een stuk land gnd aen tGhehoft?, tussen erfgoed van de 

commendator van Gemert enerzijds en Jordanus van Espe anderzijds, (8) 

....... gnd op Tusenstuk, tussen voornoemde Jordanus van Espe enerzijds en 

Lodowinus van der Papenrijt anderzijds, (9) ....... gnd aan Geen Hoge 

Ynden, tussen Mathias gnd Boems soen enerzijds en Willelmus gnd Cuppen 

Swenelden soen anderzijds, (10) ......., in een stuk land, ½ mud rogge 

groot, van wijlen voornoemde Amelius van den Broec, ?ter plaatse gnd 

Milheze, (11) 1/6 deel, dat voor de helft aan voornoemde verkoper gekomen 

was na overlijden van wijlen zijn voornoemde vader Amelius, resp. dat voor 

de helft aan hem zal komen na overlijden van Hilla mv voornoemde verkoper, 

in goederen, gnd te Espe, van wijlen voornoemde Amelius van den Broec, in 

Bakel, naast ....... ......., (12) 1/6 deel, dat aan voornoemde verkoper 

voor de helft gekomen was na overlijden van wijlen zijn voornoemde vader 

Amelius, resp. voor de andere helft aan hem zal komen na overlijden van 

zijn moeder Hilla, in goederen van wijlen voornoemde Amelius, in Gemert, 

(13) 1/6 deel, dat aan voornoemde verkoper voor de helft gekomen was na 

overlijden van wijlen zijn voornoemde vader Amelius, resp. dat voor de 

andere helft aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder Hilla, in 

verschillende stukken beemd van wijlen voornoemde Amelius, ter plaatse gnd 

....... ....... Beemden, reeds belast met grondcijnzen, een erfpacht van .. 

.... ......., maat van Helmond, 1 lopen rogge, maat van Helmond en een 

kwart wijn. 

 

Henricus filius (dg: He) #quondam# Amelii van den (dg: Broec ..) Broec 

hereditarie vendidit Henrico de Goederheijle tinctori hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis [mensure] de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam #ex hereditatibus 

infrascriptis sitis in parochia de Bakel# ex domo et orto (dg: et ex ...) 

sitis in parochia de Bakel inter hereditatem Johannis Ghiben soen [ex] 

uno et inter hereditatem Ghisberti van den Laer ex alio item ex quodam 

agro dicto die Steijnacker sito inter hereditatem Hille (dg: fil) #et 

Hadewigis filiarum# dicti quondam Amelii ex uno et inter (dg: 

hereditatem) co[mmunitatem] ex alio item ex pecia terre sita inter 

hereditatem liberorum quondam Arnoldi Ghiben soen ex utroque latere 

coadiacentem item ex pecia terre dicta die Hoghe Brake sita inter 

[hereditatem] Johannis Mickart ex uno et inter hereditatem Johannis 

Ghiben soen ex alio item ex pecia terre sita inter liberorum quondam 

Arnoldi Ghiben soen ex uno et inter [hereditatem] Johannis dicti Ghiben 

soen ex alio item ex pecia terre sita inter hereditatem commendatoris de 

Ghemert ex uno et inter hereditatem Ydekini (dg: i) dicte des ....... [ex 

alio item] ex pecia terre dicta aen tGhehoft sita inter hereditatem dicti 

commendatoris de Ghemert ex uno et inter hereditatem Jordani de Espe ex 

alio item ex ....... ....... dicta op Tusenstuc sita inter hereditatem 

dicti Jordani de Espe ex uno et inter hereditatem Lodowini van der 

Papenrijt ex alio item ex ....... ....... aen Gheen (dg: Ghe) Hoghe Ynden 

inter hereditatem Mathie dicti Boems soen ex uno et inter hereditatem 

(dg: Jacobi ..) #Willelmi dicti Cuppen# Swenelden soen ex alio item ex  

....... ....... ad dictum venditorem spectante in pecia (dg: p) terre 

dimidium modium siliginis in semine capiente (dg: sita inter) dicti 

quondam Amelii van den Broec sita in ....... ....... dicto Milheze item 

ex (dg: sexta parte) sexta parte dicto venditori mediatim de morte dicti 

quondam Amelii sui patris successione advoluta et mediatim post [mortem 

Hille matris dicti venditoris successione] advolvenda in bonis #dictis te 

Espe# dicti quondam Amelii van den Broec sitis in parochia predicta (dg: 

atque in attinentiis) contigue iuxta hereditatem ?dicti ....... ....... 

....... item ex sexta parte dicto venditori (dg: de mor) mediatim de 

morte dicti quondam Amelii sui patris successione advoluta et post mortem 

Hille matris [dicti venditoris successione advolvenda] in bonis dicti 

quondam Amelii sitis in jurisdictione de Ghemert item ex (dg: quarta) 

sexta parte dicto venditori mediatim de morte [dicti quondam Amelii sui 

patris] successione advoluta et mediatim post mortem Hille sue matris 
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successione advolvenda in (dg: ....) quibusdam peciis prati dicti quondam 

Amelii sitis in loco dicto ....... ....... Beemden ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: do) censibus dominorum fundi et heredditaria paccione ....... 

....... mensure de Helmont et uno lopino siliginis mensure de Helmont et 

una quarta vini exinde solvendis ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1177 mf9 C 04 f.329A. 

 In die Lucie: donderdag 13-12-1386. 

 

BP 1177 f 329ar 01 do 13-12-1386. 

Katherina dvw Johannes gnd Poeldonc maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan met goederen van Henricus Zeben soen. 

 

Katherina filia quondam Johannis dicti Poeldonc omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque Henrici Zeben soen ut dicebat 

calumpniavit. Testes Ghemert et Luce datum (dg: .......) die Lucie. 

 

BP 1177 f 329ar 02 do 13-12-1386. 

(dg: Theodericus Loe). 

 

BP 1177 f 329ar 03 do 13-12-1386. 

Reijmboldus gnd Loef Arts soen en zijn broer Rodolphus Arts soen beloofden 

aan Johannes van Holaer riemmaker 11 oude schilden en 4 Hollandse plakken 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Solvit. 

Reijmboldus dictus Loef Arts soen et Rodolphus Arts soen eius frater 

premiserunt Johanni de Holaer corrigiatori XI aude (dg: scilde) scilde 

seu valorem et IIII Hollant placken ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 04 do 13-12-1386. 

Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van (1) ¼ deel van 

een b-erfcijns van 4 pond, oude pecunia, aan wijlen voornoemde Willelmus 

verkocht door Theodericus van den Hoevel, (2) ¼ deel van een b-erfcijns van 

4 pond oude pecunia, aan voornoemde Yda, tbv voornoemde Willelmus, verkocht 

door Henricus van den Hoevel. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer quartam partem hereditarii census 

quatuor librarum antique pecunie venditam dicto quondam Willelmo a 

Theoderico van den (dg: He) Hoevel prout in litteris monuit de 3 annis 

atque quartam partem hereditarii census quatuor librarum antique pecunie 

venditam dicte Yde ad opus dicti Willelmi ab Henrico van den Hoevel prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 05 do 13-12-1386. 

Ludovicus gnd van den Eijnde van Maren beloofde aan Gerardus Balijart, 

gedurende 2 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 7 oude 

schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, te betalen. 

 

Ludovicus (dg: va) dictus van den Eijnde de Maren promisit (dg: se da) 

super omnia se daturum et soluturum (dg: Willelmo Balijart) #Gerardo 

Balijart# ad spacium duorum annorum data presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum duorum annorum septem aude scilde scilicet XLII 

Hollant placken pro quolibet aude scilt computato Martini et primo 

termino Martini proxime futuro. 

 

BP 1177 f 329ar 06 do 13-12-1386. 

Gerardus Balijart verhuurde aan Ludovicus van den Eijnde van Maren een 

kamp, in Maren, ter plaatse gnd Ham, naast een gemene steeg, met een eind 



Bosch’ Protocol jaar 1386 03. 

 

222 

strekkend aan zijn broer Godefridus Balijart, voor een periode van 2 jaar, 

ingaande heden, per jaar voor 7 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 

oude schild gerekend, met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde Ludovicus 

zal de schouw van de sloten, die bij voornoemd kamp horen, onderhouden. 

 

Gerardus Balijart quendam campum #ad se specantem# situm in parochia de 

Maren in loco dicto Ham (dg: conti contigue iux .) contigue iuxta 

communem stegam tendentem cum uno fine ad hereditatem Godefridi Balijart 

sui fratris ut dicebat locavit Ludovico van den Eijnde de Maren ab eodem 

ad spacium duorum annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum duorum annorum pro septem aude scilde scilicet XLII 

Hollant placken pro quolibet aude sclt computato dandis sibi ab alio 

Martini et primo termino Martini proxime promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem (dg: exceptis) deponere tali condicione 

quod dictus Ludovicus circonspicionem (dg: aggerem) #dictam scouwe# 

fossatorum ad dictum campum de jure spectantem dictis duobus annis in 

bona disposicione observabit. Quo facto alter repromisit super omnia et 

dictam circonspicionem (dg: de) scouwe vocatam in bona disposcione 

servare dictus duobus durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 07 do 13-12-1386. 

Theodericus Hermans soen van Os verkocht aan Theodericus zvw Johannes van 

Boerdonc 1/3 deel van 1 bunder broekland, in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd Beke, tussen kinderen gnd Zannen kijnderen enerzijds en kvw Leonius van 

der Buxbruggen anderzijds, belast met 1 oude groot, die Lucas van de Kelder 

beurt, gaande uit geheel de bunder. 

 

Theodericus Hermans soen de Os terciam partem (dg: cuiusdam prati) unius 

bonarii paludis siti in (dg: loco dicto) parochia de Beke prope Arle in 

loco dicto Beke inter hereditatem liberorum dictorum Zannen kijnderen ex 

uno et inter hereditatem (dg: quondam) liberorum quondam Leonii van der 

Buxbruggen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio 

quondam Johannis de Boerdonc promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo (dg: quem Lucas de Pe) #quem# Lucas 

de Penu ex dicto integro bonario paludis habuit solvendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 329ar 08 do 13-12-1386. 

Theodericus, Henricus en Yda, kvw Henricus zvw Goeswinus van der Ynden, 

verkochten aan voornoemde koper Theodericus zvw Johannes van Boerdonc 1/3 

deel van voornoemde bunder broekland, belast met voornoemde oude groot, die 

Lucas van de Kelder beurt, gaande uit geheel de bunder. 

 

Theodericus Henricus et Yda liberi quondam Henrici filii quondam Goeswini 

van der Ynden cum tutore terciam partem dicti bonarii paludis vendiderunt 

dicto emptori promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

excepto dicto grosso antiquo quem (dg: di) Lucas de Penu ex dicto bonario 

paludis habuit solvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 09 do 13-12-1386. 

Theodericus Hermans soen droeg over aan voornoemde koper Theodericus zvw 

Johannes van Boerdonc 1/3 deel, dat behoorde aan zijn broer Henricus gnd 

van Os, in 1 oude groot b-erfcijns, die wijlen voornoemde Henricus van Os, 

Willelmus zv Andreas en Henricus zv Goeswinus van der Ynden betaalden aan 

Lucas van de Kelder, gaande uit 1 bunder broekland, ter plaatse gnd Beke, 

welke oude groot wijlen voornoemde Henricus, Willelmus en Henricus 

verworven hadden van voornoemde Lucas, en welk 1/3 deel nu aan hem behoort. 

 

Theodericus Hermans soen terciam partem que spectabat ad Henricum dictum 

de Os suum fratrem in (dg: q) uno grosso antiquo hereditarii census quem 

dictus quondam Henricus de Os Willelmus #filius# Andree et Henricus 
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filius Goeswini van der Ynden Luce de Penu solvere consueverunt ex 

bonario paludis sito in loco dicto Beke quem antiquum grossum dictus 

quondam Henricus (dg: de Os) Willelmus et Henricus erga dictum Lucam 

acquisiverant prout in litteris (dg: supportavit) et quam terciam partem 

nunc ad se spectare dicebat supportavit dicto Theoderico emptori (dg: 

pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

(dg: ob) #impeticionem# ex parte sui et dicti quondam Henrici de Os 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Henrici de Os deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 329ar 10 do 13-12-1386. 

Theodericus, Henricus en Yda, kvw Henricus zvw Goeswinus van der Ynden, 

droegen over aan voornoemde koper Theodericus zvw Johannes van Boerdonc 1/3 

deel, dat behoorde aan wijlen voornoemde Henricus, in voornoemde oude 

groot. 

 

Theodericus Henricus et Yda liberi quondam Henrici filii quondam Goeswini 

van der Ynden cum tutore unam terciam partem que spectabat ad dictum 

quondam Henricum in dicto grosso antiquo supportaverunt dicto (dg: ..) 

emptori cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: dict) heredum dicti 

quondam Henrici deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 11 do 13-12-1386. 

Gerardus van Aa beloofde aan hr Willelmus van Aa 700 oude schilden na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus de Aa promisit super omnia domino Willelmo de Aa VIIc aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes Luce et Aa predictus datum 

supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 329ar 12 do 13-12-1386. 

Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 7 

pond 10 schelling oude pecunia, die wijlen hr Godefridus van Os ridder 

placht te betalen, en die erfg vw voornoemde hr Godefridus nu moeten 

betalen, gaande uit erfgoederen in Uden, en welke cijns nu aan voornoemde 

Willelmus behoort. 

 

Willelmus Coptiten hereditarium censum (dg: et) septem librarum et X 

solidorum antique pecunie quem dominus quondam Godefridus de Os miles 

solvere consuevit et quem heredes dicti quondam [domini] Godefridi #nunc# 

solvere tenentur ex hereditatibus sitis in parochia de Uden et quem 

censum nunc spectat ad dictum Willelmum monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 329ar 13 do 13-12-1386. 

Ygrammus zvw Willelmus Panghelart van Megen maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door 

Johannes gnd Wael verwer. 

 

Ygrammus (dg: Panghelart) filius quondam Willelmi Panghelart de Megen 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco venditam 

sibi a Johanne dicto Wael tinctore prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Luce et Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 14 do 13-12-1386. 

Godefridus uter Waden van Hedel beloofde aan Jacobus gnd Spruijt 13 gulden 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

[G]odefridus uter Waden (dg: v) de Hedel promisit Jacobo (dg: fi) dicto 

Spruijt XIII florenos dictos gulden ad Remigii proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 15 do 13-12-1386. 

Walramus van Benthem zvw hr Johannes van Benthem ridder verkocht aan 

....... ... van wijlen Arnoldus van Zochel een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die Arnoldus zvw Arnoldus van Zochel moet betalen aan voornoemde 

Walramus, gaande uit 1 bunder beemd, gnd Kuipers Boenre, in Dinther, ter 

plaatse gnd Vorstenbos, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed gnd 

Bontmakers Hoeve anderzijds, en welke cijns eertijds behoorde aan 

voornoemde hr Johannes. 

 

[Wa]lramus de Benthem filius quondam domini Johannis de Benthem militis 

hereditarium censum XL solidorum monete quem Arnoldus (dg: de) filius 

quondam Arnoldi de Zochel dicto (dg: .......) Walramo solvere tenetur 

hereditarie ex uno bonario prati dicto Cupers Boenre sito in parochia de 

Dijnther ad locum dictum Vorstenbossche [in]ter communitatem ex uno et 

inter hereditatem dictam Bontmakers Hoeve ex alio et qui census dudum ad 

dictum dominum Johannem spectare consuevit ut dicebat vendidit ....... 

....... quondam Arnoldi de Zochel promittens warandiam et obligationem in 

dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 16 do 13-12-1386. 

Johannes .......ket maande 3 achterstallige jaren van een erfcijns van 30 

schelling, die wijlen Rutgherus van der Braken betaalde aan voornoemde 

Johannes, en die erfg vw Arnoldus van der Braken nu moeten betalen aan 

voornoemde Johannes. 

 

[Johannes] .......ket hereditarium censum XXX solidorum quem (dg: 

Arnoldus v) #Rutgherus# quondam van der Braken dicto Johanni solvere 

consuevit et quem heredes (dg: dicti quondam Arnoldi) #(dg: .......) 

quondam Arnoldi van der Braken# nunc dicto [Johanni solvere tenentur] 

monuit de 3 annis. 

 

BP 1177 f 329ar 17 do 13-12-1386. 

 (dg: ....... ....dam Johannis Sluijsman). 

 

BP 1177 f 329ar 18 do 13-12-1386. 

....... .....ameren en zijn broer Henricus beloofden aan Rijcoldus 

Borchgreve 13 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, met Lichtmis te betalen. 

 

....... .....ameren et Henricus eius frater promiserunt Rijcoldo 

Borchgreve XIII aude scilde scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude 

scilt ad purificationis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329ar 19 di 18-12-1386. 

Walterus zvw Henricus van der Schant verkocht aan Rutgherus van Boemel zvw 

Gobelinus Zasman en aan Nijcholaus Plaetmaker zv Henricus gnd der Kijnder 

een b-erfcijns133,134 van 5 pond en 14 groten geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een hofstad, 60 

voet lang, in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf het woonhuis van 

wijlen Engbertus gnd Ludinc van den Dijk naar het woonhuis van de vrouwe 

van Lake, (2) een deel van een erfgoed aldaar, 21¼ voet breed, en 20 voet 

lang, welke cijns Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant 

overgedragen had aan zijn voornoemde broer Walterus en zijn zuster 

                         
133 Zie ← BP 1177 f 297v 04 wo 16-05-1386, deze cijns was toen in bezit van Gerardus van 
Amstel zvw Henricus van der Schant, die hem overdroeg aan zijn broer Walterus en zuster 

Katherina. Zie ← BP 1177 f 297v 05 wo 16-05-1386, Katherina droeg haar helft over aan Walterus 

zvw Henricus van der Schant. 
134 Zie → BP 1179 p 522v 01 do 12-12-1392, Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Sasman droeg 
zijn helft in de cijns over aan Nijcholaus gnd Plaetmaker zv Henricus gnd der Kijnder. 
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Katherina, en van welke cijns vervolgens Katherina haar helft overgedragen 

had aan haar voornoemde broer Walterus. {f.329av} Zou de cijns uitgewonnen 

worden, dan zal die gevest worden op andere onderpanden van verkopers. 

 

 [Walterus filius quondam] Henrici van der Schant hereditarium censum 

quinque librarum et quatuordecim grossorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domistadio [135sexaginta pedatas 

in] longitudine continente sito in Busco in viculo tendente a domo 

habitationis quondam Engberti dicti Ludinc de Aggere versus domum 

habitationis [domine] de Lake atque ex quadam parte cuiusdem hereditatis 

site ibidem viginti unam pedatas et quartam partem unius pedate in 

latitudine et viginti pedatas [in longitudine quem] censum Gerardus de 

Amstel filius quondam (dg: ghi) Henrici van der Schant dicto Waltero suo 

fratri Katherine sue sorori (dg: lib) supportaverat [et] dicta Katherina 

medietatem ad se in dicto censu spectantem prefato #Waltero# suo fratri 

supportaverat prout in litteris vendidit Rutghero de Boemel filio quondam 

Go[136belini Zasman] et Nijcholao Plaetmaker filio Henrici dicti der 

Kijnder supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et ob[ligationem ex parte sui] deponere ....... 

....... ....... promisit insuper super habita et habenda sufficientem 

facere et (dg: si ab) omnes census et onera ante (dg: dictus) dictum 

censum [ex] premissis 

 

1177 mf9 C 05 f.329A-v. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 18-12-1386. 

 Quarta post Lucie: woensdag 19-12-1386. 

 in crastino Thome: zaterdag 22-12-1386. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 29-12-1386. 

 

BP 1177 f 329av 01 di 18-12-1386. 

de jure solvendos deponere promisit insuper super habita et habenda quod 

si dictus census dictis emptoribus via juris evincetur seu via juris 
?demittetur quod extunc dicti emptores dictum censum ad et supra 

quecumque (dg: aliq) alia bona #habita et habenda# et ex quibuscumque 

aliis bonis dicti venditoris (dg: quocumque) habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis habebunt et obtinebunt et possidebunt 

percipient et levabunt et quod dictus venditor extunc dictis emptoribus 

dictum censum quinque librarum et XIIII grossorum ad et supra alia sua 

bona #habita et habenda# assignabit firmabit et heredabit prout hoc 

eisdem emptoribus ratum et perpetue ....... firmum. Ywanus et Berwout 

datum tercia post Lucie. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 329av 02 di 18-12-1386. 

Heijmericus Groij en Johannes van den Bossche de jongere beloofden aan 

Godefridus gnd Mercelijs soen bakker 1 last haring tussen nu en Lichtmis 

aanstaande (za 02-02-1387) in Den Bosch te leveren. 

 

Heijmericus Groij et Johannes van den Bossche junior promiserunt 

Godefrido dicto Mercelijs soen pistori unum last allecium plenorum 

dulcium et bene salsatorum infra hinc et purificationis proxime futurum 

(dg: futu) persolvendum et in Buscoducis tradendum. Testes Ywanus et 

Berwout datum tercia post Lucie. 

 

BP 1177 f 329av 03 di 18-12-1386. 

Een vidimus maken van 4 brieven, beginnend met “Henricus gnd van den 

Putte”, “Johannes gnd van Amstel”, “Gerardus gnd van Amstel” en “Katherina” 

en Nijcholaus Plaetmaker zv Henricus der Kijnder beloofde, zo nodig, de 

                         
135 Aanvulling op basis van BP 1179 p 713r 11. 
136 Aanvulling op basis van BP 1177 f 329av 03. 
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brieven ter hand te stellen aan Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman. 

 

#. 

Et fiet vidimus de 4or litteris quarum una Henricus dictus van den Putte 

secunda Johannes dictus de Amstel tercia Gerardus dictus de Amstel et 

quarta Katherina et Nijcholaus Plaetmaker filius Henrici der Kijnder 

promisit tradere Rutghero de Boemel filio quondam Gobelini Zasman ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329av 04 di 18-12-1386. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Gerardus, Walterus, Henricus 

en Katherina, kvw Henricus gnd van der Schant” en Walterus zvw Henricus van 

der Schant beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde 

Rutgherus van Boemel en Nijcholaus Plaetmaker. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Gerardus Walterus Henricus et 

Katherina liberi quondam Henrici dicti van der Schant et Walterus filius 

quondam Henrici van der Schant promisit concedere dictis Rutghero de 

Boemel et Nijcholao Plaetmaker ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329av 05 wo 19-12-1386. 

Theodericus zvw hr Gerardus van Aa ridder verkocht aan Godefridus Sceijvel 

een b-erfcijns van 5 pond 5 schelling, 1 oude groot Tournoois voor 16 

penningen gerekend of de waarde, uit een b-erfcijns van 21 pond voornoemd 

geld, die jkvr Elizabeth wv Gerardus van Aa grootmoeder van voornoemde 

Theodericus beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit goederen gnd {hier staat een streep} in Son, welke goederen 

waren van wijlen Tielmannus van Zonne. 

 

Theodericus filius quondam domini Gerardi de Aa militis hereditarium 

censum quinque librarum et quinque solidorum grosso Turonensi denario 

antiquo pro sedecim denariis computato seu valorem #de hereditario censu 

XXI librarum dicte monete# quem domicella Elizabeth relicta quondam 

Gerardi de Aa avia olim dicti Theoderici solvendum habuit hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex bonis dictis {hier staat een 

streep} sitis in parochia de Zonne #cum suis attinentiis# et que bona 

fuerant quondam (dg: Johannis) #Tielmanni# de Zonne ut dicebat vendidit 

Godefrido Sceijvel promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem et impeticionem in dicto censu quinque librarum et quinque 

solidorum dicte monete existentem deponere. Testes Luce et Ywanus datum 

quarta post Lucie. 

 

BP 1177 f 329av 06 wo 19-12-1386. 

Willelmus van Tula verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Tula prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 329av 07 za 22-12-1386. 

Elizabeth wv Ghibo gnd Herinc en haar zoon Gerardus verklaarden, voor zich 

en voor haar kinderen, geen recht te hebben in de korentiende en in de 

smalle tiende, behorend aan hr Johannes heer van Geldrop ridder en diens 

zoon Philippus, in Geldrop, ter plaatse gnd Riel, in de dingbank van Heze 

en Leende. Ze beloofden aan voornoemde Philippus, tbv hem en voornoemde hr 

Johannes, dat noch voornoemde Elizabeth noch haar kinderen rechten zullen 

doen gelden in voornoemde tienden. Voornoemde Elizabeth en Gerardus 

beloofden dat Goeswinus, Gertrudis, Heijlwigis, Cristina en Agnes, kv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Ghibo, nimmer rechten in deze tienden zullen 

doen gelden, uitgezonderd al hetgeen zij tot op heden hebben ontvangen en 

hetgeen nog in de schuren is. 
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Elizabeth relicta quondam Ghibonis (dg: Bu) dicti [H]erinc #cum tutore 

Gerardus (dg: et Elizabeth eius liberi cum tutore) eius filius# (dg: cum 

tutore Gerardus eius filius et Zibertus filius naturalis de Hoculem 

maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie dictorum Elizabeth et 

quondam Ghibonis palam recognoverunt se) #pro se et suis liberis (dg: et 

heredibus) quibuscumque palam recognoverunt nec se (dg: et ..) nec suos 

fratres et liberos# nullum (dg: ..) jus habere in decima bladi atque in 

decima minuta spectanibus ad dominum Johannem (dg: do) dominum de 

Gheldorp militem et Philippum eius filium consisentibus in parochia de 

Gheldorp in loco dicto communiter Riel in jurisdictione de Heze et de 

Leende cum omnibus et singulis juribus et attinentiis dictarum decimarum 

prout huiusmodi decima bladi et decima minuta cum suis juribus et 

attinentiis ad dictos dominum Johannem et Philippum eius filium et ad 

eorum progenitores et predecessores spectare consueverunt ut dicebant 

promittentes cum tutore #super habita et habenda# dicto Philippo ad opus 

sui et ad opus dicti domini Johannis quod (dg: ipsi) #nec ipsa Elizabeth 

nec eius liberi# nunquam presument se jus habere in dictis decimis cum 

suis juribus et attinentiis promiserunt insuper dicti Elizabeth Gerardus 

et (dg: .......) cum #(dg: ....)# cum tutore #super habita et habenda# 

quod ipsi Goeswinum Gertrudem Heijlwigem Cristinam et Agnetem liberos 

dictorum Elizabeth et quondam Ghibonis perpetue tales habebunt quod 

nunquam presument se jus habere in dictis decimis cum suis juribus et 

attinentiis salvis eis (dg: en) #omnibus illis que dicti Ghibo et 

Elziabeth cuicumque persone# que ipsi de premissis perceperunt et 

levaverunt a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem et illis 

que adhuc sunt in horreis de premissis. Testes Ywanus et et Berwout datum 

in crastino Th[ome]. 

 

BP 1177 f 329av 08 za 22-12-1386. 

Hiervan een instrument maken, Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van Audehoesden, Henricus Aben, Rodolphus van Gravia en Godefridus 

van Gheldorp. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de 

Audehoesden Henrico Aben Rodolpho de Gravia (dg: .) Godefrido de Gheldorp 

datum supra hora prime. 

 

BP 1177 f 329av 09 za 22-12-1386. 

Destijds hadden hr Johannes heer van Geldrop ridder en zijn zoon Philippus 

voornoemde tienden verkocht aan Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode. Vervolgens 

had voornoemde Ghibo toestemming verleend aan voornoemde hr Johannes en 

Philippus, voornoemde tiende terug te mogen kopen. Thans verklaarde 

voornoemde Philippus dat hij voornoemde tiende heeft teruggekocht en dat 

aan hem door Elizabeth wv voornoemde Ghibo afstand is gedaan. Hij beloofde 

voornoemde Elizabeth en erfg van voornoemde Ghibo schadeloos te houden van 

elke aanspraak door voornoemde hr Johannes of wie ook, wegens voornoemde 

wederkoop en van al hetgeen dat wijlen voornoemde Ghibo en voornoemde 

Elizabeth hebben ontvangen van voornoemde tienden, en van wat er nog in de 

schuur is. 

 

Notum sit universis quod cum pridem (dg: Ghibon) dominus Johannes dominus 

de Gheldorp miles et Philippus eius filius dictas decimas cum suis 

attinentiis et juribus vendidissent Ghiboni Herinc filio quondam Gerardi 

Cnode et cum deinde dictus Ghibo ex gratia concessisset dictis domino 

Johanni et Philippo plenam potestatem redimendi dictas decimas cum suis 

attinentiis et juribus prout in quodam instrumento publico manu et signo 

mei notarii subscripto conscripto et signato dicebant contineri 

constitutus igitur dictus Philippus palam recognovit se dictam decimas 

redemisse (dg: iuxta) et quod sibi per (dg: dic) Elizabeth relictam dicti 

quondam Ghibonis (dg: ....) omnia facta et resignata sunt que in predicto 
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instrumento sunt contenta et a dicto Ghibone promissa et promisit super 

habita et habenda fide prestita dictos Elizabeth et quoscumque heredes 

(dg: here) dicti Ghibonis indempnes servare ab omni impeticione et 

calangia (dg: d) eis eveniente seu eventura (dg: occacione) a dicto (dg: 

quo) domino Johanne et a quacumque persona occacione (dg: dictarum) dicte 

redempcionis et occacione exinde emergendi et ab omnibus illis que dictus 

quondam Ghibo et dicta Elizabeth seu [eorum] alter perceperunt et 

levaverunt de dictis decimis cum suis attinentiis a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem #et que adhuc sunt in horreo# in judicio 

spirituali vel seculari ?seu ....... quovis modo prout et in quantum 

huiusmodi dampna (dg: ..) per duos testes probare poterint sine alia 

probacione inde petenda. Datum et actum ut supra. 

 

BP 1177 f 329av 10 za 22-12-1386. 

Voornoemde Philippus beloofde voornoemde Elizabeth, kinderen en erfg vw 

voornoemde Ghibo schadeloos te houden, van alle ....... ......., door 

wijlen voornoemde Ghibo en zijn vrouw Elizabeth of door wie ook in hun naam 

van voornoemde tiende geheven, en van hetgeen dat ....... ....... in de 

schuur hebben. 

 

Dictus Philippus promisit super omnia (dg: q) habita et habenda quod ipse 

dictam Elizabeth et quoscumque #liberos et# heredes dicti quondam 

Ghibonis indempnes servare ab omnibus ....... ....... ....... per dictos 

quondam Ghibonem et Elizabeth eius uxorem seu eorum alterum #seu per 

quascumque personas nomine eorum seu nomine alterius eorum de# usque in 

diem presentem de dicta decim[a] cum suis attinentiis et ab illis que 

....... ....... ....... [hor]reo de dictis decimis #contra quascumque 

personas (dg: ...) et ab omni impeticione eis inde facienda et fienda# in 

judicio spirituali vel seculari. Testes Ywanus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 329av 11 za 29-12-1386. 

Willelmus van Hamvelt schoenmaker verkocht aan Henricus Hoessche kramer een 

n-erfcijns van 4 pond geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande uit een 

....... ....... van verkoper in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen 

erfgoed van Walterus Heijnen soen enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus 

van Berlikem anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling 

oude pecunia en een b-erfcijns van 4 pond. 

 

Willelmus de Hamvelt calcariator hereditarie vendidit Henrico Hoessche 

institori hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ....... ....... ....... venditoris sita in Busco in 

vico selliparorum inter hereditatem Walteri Heijnen soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici de Berlikem ex alio promittens] (dg: wa) 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

[hereditario] censu XL solidorum antique pecunie et hereditario censu 

quatuor librarum exinde p[rius solvendis] et sufficientem facere. Testes 

Ghemert et Berwout datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1177 f 329av 12 ±za 29-12-1386. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder beloofde aan Egidius van Ghele 60 

gulden met Epiphanie aanstaande (zo 06-01-1387) te betalen. 

 

Domina Maria relicta quondam (dg: Ar) domini Arnoldi Rover militis 

promisit Egidio de Ghele LX florenos dictos gulden ad epijphaniam proxime 

futurum persolvendos ....... ....... ....... 

 


