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1177 mf9 C 06 f.330. 

 in crastino circumcisionis: woensdag 02-01-1387. 

 anno LXXX septimo mensis januarii die secunda: 

  woensdag 02-01-1387. 

 

BP 1177 f 330r 01 wo 02-01-1387. 

Arnoldus Writer ev Margareta dvw Arnoldus gnd Hessel zvw Katherina 

van Mechelen dvw Petrus van Beke smid droeg over aan Arnoldus 

Hoernken de helft1, die aan hem en aan zijn vrouw Margareta gekomen 

was na overlijden van voornoemde Katherina, in een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Johannes nzv Wautgherus van Sweensberch beloofd2 had 

aan voornoemde Katherina, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis3 en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Henricus van Hedel enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Fobeken 

anderzijds. 

 

Arnoldus Writer maritus et tutor Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi dicti Hessel filii quondam Katherine de [Mechelen] 

filie quondam Petri de Beke (dg: presbitri) #fabri# medietatem 

sibi et dicte Margarete sue uxori de morte dicti quondam Katherine 

successione advolutam in hereditario censu quatuor librarum monete 

quem Johannes filius naturalis (dg: Wat) Wautgheri de Sweensberch 

promisit se daturum et soluturum dicte Katherine hereditarie 

nativitatis Johannis (dg: de) ex domo et area sita in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel (dg: ex 

uno) et inter hereditatem Henrici dicti Fob[e]ken prout in 

litteris supportavit Arnoldo Hoernken cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicte Katherine et quorumcumque heredum dicte Katherine deponere. 

Testes Aude et Berwout datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1177 f 330r 02 wo 02-01-1387. 

Voornoemde Arnoldus Writer droeg over aan Arnoldus Hoernken een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

betalen, gaande uit een hoeve, behorend aan Walterus gnd Croede van 

Beke, in Beek, ter plaatse gnd Oppenbraak, naast erfgoed behorend aan 

het Geefhuis in Den Bosch, welke cijns voornoemde wijlen Petrus die 

Smit van Beke, tbv zijn dochters Enghelberna en Katherina, gekocht 

had van voornoemde Walterus Croede, welke cijns aan voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 

Enghelberna en Katherina. 

 

Dictus Arnoldus Writer ut supra hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie in die beati Andree 

apostoli (dg: ad locum vulgaliter Oppenbr) et in Busco tradendum 

ex quodam manso spectante ad Walterum dictum Croede de Beke sito 

in parochia de Beke ad locum vulgaliter Oppenbrake nuncupatum 

contigue iuxta hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in 

Buscoducis atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis ubicumque locorum sitis quem censum XX solidorum dictus 

quondam Petrus die Smit de Beke ad opus Enghelberne et Katherine 

sororum filiarum eiusdem Petri erga dictum Walterum Croede emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus Arnoldus sibi 

                         
1 Zie → BP 1175 f 084r 04 do 30-01-1393, overdracht van de helft van 

de cijns. 
2 Zie ← BP 1176 f 189v 07 do 20-06-1381, uitgifte van dit huis. 
3 Zie ← BP 1177 f 041r 01 do 09-04-1383, overdracht van dit huis. 
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et dicte sue uxori de morte (dg: dicte Kat) dictarum Enghelberne 

et Katherine successione advolutam esse dicebat supportavit 

Arnoldo Hoernken cum litteris et jure promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 330r 03 wo 02-01-1387. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 193, inv.nr.2596, 02-01-1387: monete pro tempore solutionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Voornoemde Arnoldus Writer droeg over aan Arnoldus Hoernken een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

betalen, gaande uit een huis en tuin in Moergestel, tussen de gemene 

weg enerzijds en Mathijas gnd Claus anderzijds, welke cijns 

voornoemde wijlen Petrus Smit van Beke verworven had van Petrus gnd 

die Laet van Ghestel. 

 

Dictus Arnoldus Writer ut supra hereditarium censum X solidorum 

monete solvendum hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendum 

ex domo et orto sitis in parochia de Ghestel prope Oesterwijc 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Mathije dicti 

Claus ex alio quem (dg: dictu) censum dictus quondam Petrus Smit 

de de Beke erga Petrum dictum die Laet de Ghestel acquisiverat 

prout in litteris et quem censum dictus Arnoldus (dg: sibi et) 

nunc ad se spectare dicebat supportavit Arnoldo Hoernken cum 

litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330r 04 wo 02-01-1387. 

Voornoemde Arnoldus Writer droeg over aan Arnoldus Hoernken 2/3 deel 

van een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Sint-

Andreas in Hilvarenbeek te leveren, op de goederen van Stephanus van 

der Bijst, gelegen ter plaatse gnd ter Biest, gaande uit (1) een 

huis, hofstad en schuur van voornoemde Stephanus, gelegen ter plaatse 

gnd ter Biest, (2) een deel land in Hilvarenbeek, naast de plaats gnd 

Vinne, 7 lopen groot, (3) een deel land in Hilvarenbeek, 4 lopen 

rogge groot, (4) het derde deel land, 3½ lopen rogge groot, (5) het 

vierde deel land, 2 lopen rogge groot, (6) een beemd, geschat op 7 

vrachten hooi, in Hilvarenbeek, welke 2/3 deel van de pacht 

voornoemde wijlen Petrus smid van Beke gekocht had van Goeswinus zvw 

Henricus van den Weide szv Henricus Villici de oudere van Beke en 

zijn schoonzoon Petrus. 

 

Dictus Arnoldus Writer ut supra duas tercias partes hereditarie 

paccionis unius modii siliginis mensure de Hildwarenbeke solvende 

hereditarie Andree et in parocia de Hildwarenbeke supra bona 

Stephani van der (dg: Bie) Bijst sitis in loco dicto ter Bijst 

tradende ex (dg: hereditate) domo domistadio et horreo dicti 

Stephani sitis in dicto loco ter Bijst et ex una parte (dg: s) 

terre sita in dicta parochia (dg: in lo) iuxta locum dictum Vinne 

continente septem lopinos (dg: siliginis) seminis pro suo semine 

et ex alia parte terre sita in dicta parochia continente quatuor 

lopinos siliginis pro suo semine et ex (dg: quadam parte) tercia 

parte terre continente tres lopinos siliginis cum dimidio pro suo 

semine et ex quarta parte terre continente duos lopinos siliginis 

in suo semine et (dg: pe..es unum) ex quodam prato existimato ad 

septem plaustra feni sito in dicta parochia quas duas tercias 

partes dicte paccionis (dg: Pet) dictus quondam Petrus faber de 

Beke erga Goeswinum quondam filium Henrici van den Weide generum 

Henrici Villici senioris de Beke et Petrum eius generum emendo 

acquisiverat (dg: prout) ut dicebat (dg: supportavit Arnoldo) quas 

duas tercias partes dicte paccionis primodictus Arnoldus nunc ad 

se et ad suam uxorem predictam (dg: per) spectare dicebat 

supportavit Arnoldo Hoernken promittens ut supra. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 330r 05 wo 02-01-1387. 

Arnoldus zv Engbertus Writer verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

b-erfcijns van 16 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/3 deel, dat aan voornoemde 

Arnoldus behoorde, in (1) een huis4 en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Engbertus Writer en 

wijlen diens vrouw Hilla, waarin voornoemde Engbertus tegenwoordig 

woont, enerzijds en erfgoed van Laurencius zvw Petrus gnd Oer 

anderzijds, (2) een huis5 en erf aldaar, tussen erfgoed van 

voornoemde Engbertus en wijlen zijn vrouw Hilla enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes pottenbakker, nu mr Johannes Goutsmit, 

anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde Arnoldus in cijns uitgegeven had 

aan zijn broer Johannes zv voornoemde Engbertus, te weten voor de 

cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde cijns van 16 pond, (3) 1/3 

deel, aan voornoemde Johannes zv Egbertus behorend, in voornoemde 

huizen en erven, dat voornoemde Johannes tevens als onderpand had 

gesteld. 

 

Arnoldus filius (dg: quondam) Engberti Writer hereditarium censum 

sedecim librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex tercia parte que ad dictum Arnoldum spectabat 

in domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

dicti Engberti Writer et Hille quondam eius uxoris in qua idem 

Engbertus ad presens moratur ex uno et inter hereditatem Laurencii 

filii quondam Petri dicti Oer ex alio atque ex tercia parte que ad 

dictum Arnoldum spectabat in domo et area sita ibidem inter (dg: 

he) dictam hereditatem dicti Engberti et Hille quondam eius uxoris 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis tornatoris nunc ad 

magistrum Johannem (dg: H) Goutsmit spectantem ex alio quas 

terciam partem et (dg: par) terciam partem dictus Arnoldus dederat 

ad censum Johanni suo fratri #filio dicti Engberti# scilicet pro 

censibus exinde de jure solvendis et pro dicto censu sedecim 

librarum atque ex tercia parte ad dictum Johannem filium dicti 

Egberti spectante in primodicta domo et area atque ex tercia parte 

ad eundem Johannem filium dicti Engberti spectante in (dg: do) 

secundodicta domo et area sita iuxta dictam hereditatem dicti 

magistri Johannis Goutsmit quas duas tercias partes ad dictum 

Johannem filium dicti Engberti (dg: idem J) spectantes idem 

Johannes primodicto Arnoldo suo fratri simul [cum] primodictis 

duabus terciis partibus (dg: ad p) pro solucione dicti census XVI 

librarum ad pignus imposuit prout in litteris continetur ut 

dicebat vendidit Arnoldo Hoernken promittens super habita et 

habenda (dg: wa) ratam servare et obligationem in dicto censu 

existentem deponere et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330r 06 wo 02-01-1387. 

Johannes van Hijntam verwerkte zijn recht tot vernaderen, mbt alle 

voorgaande contracten. 

 

[Jo]hannes de Hijntam prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

De toto. 

 

BP 1177 f 330r 07 wo 02-01-1387. 

En hij mag 12 pond van voornoemde cijns van 16 pond terugkopen, 

gedurende 3 jaar vanaf heden, elk pond met 20 Brabantse dobbel, 54 

                         
4 Zie ← BP 1176 f 107r 05 do 15-03-1380, overdracht vruchtgebruik in 

een hofstad hier ter plaatse. 
5 Zie ← BP 1175 f 280v 13 ma 01-09-1371, afstand doen van dit huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1387 02. 

 

5 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, en met de 

cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Arnoldus Sceijdemaker, Johannes van Hijntam zvw 

Johannes van Hijntam en Gerardus nzvw Willelmus Gherijts soen 

Wambusticker. 

 

[Et poterit] redimere duodecim libras de dicto censu sedecim 

librarum ad spacium trium anorum datam presentium sine medio 

sequentium scilicet quolibet anno dictorum trium [annorum 

quamlibet] libram cum XX Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato seu valorem et cum pleno 

censu anni redempcionis prout in [forma]. Actum in camera 

presentibus Arnoldo Sceijdemaker Johanne de Hijntam filio quondam 

Johannis (dg: Jo) de Hijntam et Gerardo filio quondam naturali 

Willelmi Gherijts soen [Wambu]sticker testibus datum anno LXXX 

septimo mensis januarii die secunda hora none. 

 

BP 1177 f 330r 08 wo 02-01-1387. 

Gerardus nzvw Willelmus zvw Gerardus gnd Wambusticker verklaarde 

ontvangen te hebben van Jutta wv voornoemde Willelmus alle 

geldsommen, aan eerstgenoemde Gerardus beloofd door zijn voornoemde 

vader. 

 

[Gerardus filius natu]ra[lis] quondam Willelmi (dg: dicti) filii 

quondam Gerardi dicti Wambusticker palam recognovit sibi per 

Juttam relictam dicti quondam Willelmi [fore satisfactum ab] 

omnibus pecuniarum summis (dg: promissionibus) et obligationibus 

factis primodicto Gerardo seu cuique alteri persone ad opus 

eiusdem Gerardi primodicti [a dicto quondam Willelmo] suo patre in 

litteris scabinorum de Busco a quocumque tempore evoluto usque in 

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

 

BP 1177 f 330r 09 wo 02-01-1387. 

....... die Olijsleger verkocht aan Johannes? van Enghelant zvw 

Arnoldus van Enghelant 3 stukken land in Hintham, (1) ter plaatse gnd 

in den Rogge Hof, tussen Johannes van ....... enerzijds en Thomas van 

Hijntam anderzijds, (2) ter plaatse gnd aan Geen Hoeve, tussen 

Johannes Tielmans soen enerzijds en de gemene weg anderzijds, (3) ter 

plaatse gnd op Stroom Graaf, tussen Tielmannus van Enghelant 

enerzijds en Cristianus ....... anderzijds, belast met 3 ....... 

paijment en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

....... ....... die Olijsleger tres pecias terre sitas in Hijntham 

quarum una in loco dicto (dg: R) in den Rogghe Hof inter 

hereditatem Johannis de ....... ex uno et inter hereditatem Thome 

de Hijntam ex alio secunda ad locum dictum aen Gheen Hoeve inter 

hereditatem Johannis Tielmans soen [ex uno et inter] communem 

plateam ex alio et tercia ad locum dictum op Stroem Grave inter 

hereditatem Tielmanni de Enghelant ex uno et inter hereditatem 

Cristiani ....... ex alio #site# ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Enghelant filio quondam Arnoldi de Enghelant promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus ....... 

pagamenti et hereditaria paccione (dg: unius mo) dimidii modii 

siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330r 10 wo 02-01-1387. 

....... Moelnere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....... ....... Moelnere prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1177 f 330r 11 wo 02-01-1387. 

....... ....... beloofde aan Theodericus zv ?Johannes Moelnere 5 

gulden en 1 zester rogge met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te 

betalen en te leveren. 

 

....... ....... [promi]sit Theoderico filio ?Johannis Moelnere 

quinque florenos et unum sextarium siliginis ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 C 07 f.330v. 

 Quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1387. 

 

BP 1177 f 330v 01 do 03-01-1387. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Elizabeth gnd 

tSarden wv Henricus gnd Fijssijen soen een lijfrente6,7 van 5 gulden 

geld van Holland of Gelre of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit alle goederen van verkoper. 

 

Solvit 4or plack. 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen legitime vendidit 

Elizabeth dicte tSarden relicte quondam Henrici dicti Fijssijen 

soen vitalem pensionem quinque floreorum dictorum gulden monete 

Hollandie vel Ghelrie seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte Elizabeth et non ultra nativitatis Domini ex (dg: ?ex) 

omnibus et singulis bonis dicti venditoris quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens warandiam tali 

condicione quod cum dicta emptrix mortua fuerit. Testes Ghemert et 

Berwout datum quinta post circoncisionis. 

 

BP 1177 f 330v 02 do 03-01-1387. 

Voornoemde Elizabeth gnd tSarden ontlastte voornoemde Theodericus van 

alle schulden, die voornoemde Theodericus verschuldigd was aan 

voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth dicta tSarden (dg: pa) predicta palam (dg: recognovit) 

quitum clamavit dictum Theodericum ab omnibus debitis que dictus 

Theodericus dicte Elizabeth debebat a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem ut dicebat salvis dicte Elizabeth sibi a 

dicto Theoderico hodierna die datis de vitali pensione quinque 

florenorum in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330v 03 do 03-01-1387. 

Voornoemde Elizabeth gnd tSarden verklaarde dat Arnoldus 

Sceijdenmaker alle achterstallige termijnen heeft betaald8,9 van een 

lijfrente10 van 4 pond, die voornoemde Arnoldus moet betalen aan 

                         
6 Zie → BP 1178 f 293v 01 di 06-09-1390, overdracht van alle 

tegoeden, lijfrenten en roerende goederen aan Henricus Scuerman, die 

een lijfrente beloofde van 6 Gelre gulden, en onderhoud in voedsel, 

drank en kleding. 
7 Zie → BP 1179 p 684v 14 wo 14-05-1393, betaling van achterstallige 

termijnen. 
8 Zie → BP 1178 f 248v 08 za 03-07-1389, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 4 pond, beloofd door Arnoldus Kreij 

schedemaker. 
9 Zie → BP 1180 p 024v 01 do 25-09-1393, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 4 pond, beloofd door Arnoldus Creij 

schedemaker. 
10 Zie → BP 1178 f 293v 01 di 06-09-1390, overdracht van alle 

tegoeden, lijfrenten en roerende goederen aan Henricus Scuerman, die 
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voornoemde Elizabeth. 

 

Dicta Elizabeth palam recognovit sibi Arnoldum Sceijdenmaker 

satisfecisse ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem occacione vitalis 

pensionis quatuor librarum quam dictus Arnoldus dicte Elizabeth ad 

vitam eiusdem Eizabeth solvere tenetur (dg: testes datum supra 

salva ..). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330v 04 do 03-01-1387. 

Henricus zvw Jordanus van der Vloet gaf uit aan Walterus zv Willelmus 

gnd die Cort alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Jordanus, gelegen onder 

Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten en thans voor een n-erfpacht11 van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Walterus tot onderpand een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, gaande uit een beemd gnd die Oude Beemd, aan voornoemde 

Walterus behorend, gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, 

tussen Theodericus van der Vloet enerzijds en Aleijdis van der Vloet 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Jordani van der Vloet omnes hereditates 

sibi de morte #dicte# quondam Jordani sui patris successione 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Oerscot ad locum 

dictum Spoerdonc situatas ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Waltero filio Willelmi dicti die Cort ab eodem etc pro 

oneribus exinde de jure solvendis dandis etc atque 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 et ad maiorem securitatem solucionis dictus 

Walterus hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis dicte 

mensure solvendam (dg: here) et recipiendam annuatim ex quodam 

prato dicto die Aude Beemt ad dictum Walterum spectante sito in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Theoderici van der 

Vloet ex uno et inter hereditatem Aleijdis van der Vloet ex alio 

ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Ghemert et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 330v 05 do 03-01-1387. 

Egidius gnd die Bruijn zvw Egidius gnd Bruijnninc verkocht aan 

Kerisius gnd Kerijs zvw Goeswinus Kerijs soen van Kessel een erfgoed 

gnd een halve gemeint, dat aan Hilla gnd des Bruijnen tante van 

eerstgenoemde Egidius behoorde, in Maren, ter plaatse gnd in Maarne 

Wert, welk erfgoed aan eerstgenoemde Egidius gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde tante Hilla. 

 

Egidius dictus die Bruijn filius quondam Egidii dicti Bruijnninc 

hereditatem dictam ene halve ghemeijnt que ad Hillam dictam des 

Bruijnen (dg: f) materteram primodicti Egidii spectare consuevit 

sitam in parochia de Maren in loco dicto in Maerne Wert (dg: 

inter) #cum suis attinentiis# prout (dg: ibidem) dicta hereditas 

die Halve Ghemeijnt vocata ad dictam Hillam spectare de jure 

spectare consuevit et que hereditas dicta die Halve Ghemeijnt 

primodicto Egidio de morte dicte quondam Hille sue matertere 

                         

een lijfrente beloofde van 6 Gelre gulden, en onderhoud in voedsel, 

drank en kleding. 
11 Zie → BP 1178 f 129r 04 do 09-12-1389, verkoop van de pacht van 1 

mud. 
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successione est advoluta ut dicebat vendidit Kerisio dicto Kerijs 

(dg: dicto Goeswijns) filio quondam Goeswini Kerijs soen #de 

Kessel# promittens warandiam et obligationem (dg: de) ex parte 

#sui# et aliorum heredum dicte Hille deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330v 06 do 03-01-1387. 

Godefridus zvw Godefridus van Spulle verkocht aan Godefridus zvw 

Engela Goden soen een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd des Vets 

Hoeve, in Tilburg, naast de plaats gnd Velthoven, tussen kvw Walterus 

Becker enerzijds en kvw Johannes Wisscart anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan de koper. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Spulle hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Engle! Goden soen hereditariam paccionem 

quatuor (dg: l..) lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco #tradendam# ex manso dicto 

des Vets Hoeve sito in parochia de Tilborch (dg: in lo) iuxta 

locum dictum Velthoven inter hereditatem (dg: Walteri) liberorum 

quondam Walteri Becker ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Wisscart ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicto emptori exinde 

prius solvendis (dg: et sufficientem facere). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330v 07 do 03-01-1387. 

Destijds had Henricus van Uden szvw Johannes van Heze de helft van 

een erfgoed, 136 voet lang en 30 voet breed, vanaf de gemene weg 

richting het water, in Den Bosch, achter het huis en erf van 

voornoemde wijlen Johannes van Heze, in de Hinthamerstraat, naast de 

weg naar het klooster Porta Celi, te weten de helft aan de kant van 

de Hinthamerstraat, verkocht aan Rodolphus Hals zvw Gerardus Hals. 

Thans droeg voornoemde Rodolphus Hals een deel van voornoemde helft, 

welk deel 33½ voet lang is, richting de Hinthamerstraat gelegen, over 

aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem, de gehele helft belast met 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde Rodolphus 

beloofd had aan voornoemde Godefridus zvw Andreas, en met een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde Rodolphus beloofd 

had aan Willelmus zv Hubertus van Volkel. De tussenwand tussen het 

aan Godefridus overgedragen voornoemde deel van de helft enerzijds en 

het resterende deel dat behoort aan Theodericus Goetscalcs 

anderzijds, zal hun gemeenschappelijk eigendom zijn. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Uden gener quondam 

Johannis de Heze medietatem cuiusdam hereditatis centum et 

triginta sex pedatas in longitudine et triginta pedatas in 

latitudine (dg: con) a communi platea versus aquam ibidem 

continentis site in Busco retro domum et aream dicti (dg: J) 

quondam Johannis de Heze sitam in Buscoducis in vico Hijnthamensi 

iuxta plateam versus conventum (dg: de) #de# Porta (dg: de) Celi 

(dg: hereditarie vendidisset Gerardo #Rutghero# Hals filio quondam 

Gerardi Hals prout in litteris constitutus igitur dictus Gerardus 

Rodolphus Hals) scilicet illam medieatem primodicte hereditatis 

que sita est versus versus vicum Hijnthamensem hereditarie 

vendidisset Rodolpho Hals filio quondam Gerardi Hals prout in 

litteris constitutus igitur dictus Rodolphus Hals (dg: .) quandam 

partem dicte medietatis que pars continet triginta (dg: quatuor) 

#tres# et dimidiam pedatas in longitudine et que pars sita est 

versus vicum Hijnthamensem ut dicebat supportavit Godefrido filio 

quondam Andree de Berlikem cum litteris et jure occacione predicte 

partis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere exceptis hereditario censu #XL solidorum monete# quem 

dictus Rodolphus promisit dicto Godefrido filio quondam Andree ex 

dicta integra medietate et hereditario [censu] XL solidorum monete 

quem dictus Rodolphus promisit Willelmo filio Huberti de Volkel ex 

dicta integra medietate prout in litteris super hoc confectis 

dicebat contineri tali condicione [quod] ....... et paries 

consistens inter dictam partem (dg: dicto G) dicte medietatis 

dicto Godefrido supportatam ut prefertur et inter reliquam partem 

dicte medietatis spectantem ad Theodericum Goetsca[lcs] erit et 

(dg: perman) permanebit communis eorundem Godefridi et Theoderici. 

Testes (dg: Ghemert) Ghemert et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 330v 08 do 03-01-1387. 

Ook droeg voornoemde Rodolphus Hals zvw Gerardus Hals over aan 

Theodericus Goetscalcs een deel van voornoemde helft, welk deel 34½ 

voet lang is, gelegen in de richting van het klooster Porta Celi. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

dictus Rodolphus quandam partem dicte medietatis que pars continet 

XXXIIII et dimidiam pedatas in longi[tudine scilicet] illam 

medietatem que sita est versus conventus de Porta Celi ut dicebat 

supportavit Theoderico Goetscalcs cum litteris et jure occacione 

predicte partis promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 330v 09 do 03-01-1387. 

Voornoemde Theodericus Goetscalcs beloofde de b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Rodolphus Hals uit geheel de voornoemde helft 

beloofd had aan Willelmus zv Hubertus van Volkel, te betalen uit zijn 

deel van deze helft. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia quod ipse hereditarium 

censum XL solidorum monete quem Rodolphus Hals promisit se daturum 

et soluturum Willelmo filio Huberti de Volkel [ex dicta integra] 

medietate dicte hereditatis prout in litteris dicebat contineri 

perpetue taliter exsolvet ex quadam parte ad eundem Theodericum 

spectante eiusdem medietatis [sic quod dicto] Godefrido filio 

quondam Andree et (verbeterd uit: per-) supra (dg: .) quandam 

partem ad eundem Godefridum spectantem in dicta medietate dampna 

exinde non eveniant [in futurum. Testes datum supra]. 

 

BP 1177 f 330v 10 do 03-01-1387. 

Voornoemde Godefridus zvw Andreas van Berlikem beloofde aan 

voornoemde Theodericus Goetscalcs dat hij de b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Rodolphus Hals aan hem beloofd had uit geheel 

voornoemde helft, te betalen uit zijn deel van die helft, gelegen 

richting de Hinthamerstraat. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto Theoderico quod ipse 

hereditarium censum XL solidorum monete promissum sibi a Rodolpho 

Hals ex dicta integra medietate dicte [hereditatis prout in 

litteris perpetue taliter] exsolvet ex quadam parte ad eundem 

Godefridum spectante in dicta medietate (dg: ..) que pars sita est 

versus vicum Hijntamensem sic quod dicto Theoderico [et supra 

quandam partem ad eundem] Theodericum spectantem in dicta 

medietate dampna exinde (dg: ex) eveniant in futurum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 330v 11 do 03-01-1387. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus 26 

Brabantse dobbel, 55 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de 

waarde, te betalen, een helft met Pasen (zo 07-04-1387) en de andere 
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helft met ....... aanstaande. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Godefrido XXVI Brabant dobbel 

scilicet LV Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem 

mediatim pasce et [mediatim] ....... futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 330v 12 do 03-01-1387. 

Theodericus zv Gerardus gnd Sijmons soen van Venloen verkocht aan 

Jacobus zvw Willelmus Vos van Berze een huis12 en erf in Den Bosch, 

aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Helvoert molenaar 

enerzijds en erfgoed van Yda wv Johannes Specier anderzijds, aan hem 

verkocht13 door Gerardus zvw Henricus van der After van Middelberze. 

 

(dg: Henricus) #Theodericus# filius (dg: quondam) Gerardi dicti 

Sijmons soen de Venloen domum et aream sitam in Busco supra 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem [14Henrici de Helvoert] 

multoris ex uno et inter hereditatem Yde relicte quondam Johannis 

Specier ex alio venditam sibi a Gerardo filio quondam Henrici van 

der After [d]e Mi[15ddelberze prout] in litteris vendidit Jacobo 

filio quondam Willelmi Vos de Berze supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes ....... ....... 

 

BP 1177 f 330v 13 do 03-01-1387. 

Godefridus van den Plack verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus van den Plack prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf9 C 08 f.331. 

 Quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1387. 

 

BP 1177 f 331r 01 do 03-01-1387. 

Jacobus Stevens soen en Gerardus zvw Henricus van Os beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 36 gulden met Vastenavond aanstaande (di 19-02-

1387; 28+19=47 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Jacobus Stevens soen et Gerardus filius quondam Henrici de Os 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI florenos dictos gulden ad 

carnisprivium proxime futurum [persolvendos] sub pena III. Testes 

Ghemert et Berwout datum quinta post (dg: ..) circoncisionis. 

 

BP 1177 f 331r 02 do 03-01-1387. 

De eerste zal Gerardus schadeloos houden. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Primus servabit Gerardum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 03 do 03-01-1387. 

Gerardus Kepken van Nuwelant beloofde aan Nijcholaus van Heze 

wollenklerenwever 36 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 07-

04-1387) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387). 

 

                         
12 Zie → BP 1177 f 365r 01 do 30-05-1387, verkoop van dit huis. 
13 Zie ← BP 1176 f 056v 13 ±do 18-03-1378, verkoop van dit huis. 
14 Aanvulling op basis van BP 1177 f 365r 01. 
15 Aanvulling op basis van BP 1176 f 056v 13. 
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Gerardus Kepken de Nuwelant promisit Nijcholao de Heze textori 

laneorum XXXVI Brabant dobbel scilicet quinquaginta quatuor 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu valorem (dg: ad 

nativi) mediatim Pasce et mediatim nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Ghemert et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 04 do 03-01-1387. 

Johannes gnd Makaec en Johannes gnd die Lodder beloofden aan Johannes 

van Braechuzen zv Franco gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar 

met Sint-Remigius 100 mud hop, Bossche maat, in de villa van Berlicum 

af te meten en daarna in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes dictus Makaec et Johannes dictus die Lodder promiserunt 

Johanni de Braechuzen filio Franconis ad spacium trium annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

trium annorum centum modios #bone# lupule dicte hoppen mensure de 

Busco in festo Remigii (dg: persolvendos et) in villa de Berlikem 

persolvendos et mensurandos et extunc (dg: in Busco) a dictis 

debitoribus in Buscoducis tradendos et primo termino Remigii 

proxime futurum. Testes Ghemert et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 05 do 03-01-1387. 

Lambertus Keelbreker verkocht aan Jacobus die Laet van Berlikem een 

hofstad, onder de vrijdom, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Henricus 

Berniers soen enerzijds en een weg aldaar anderzijds. 

 

Lambertus Keelbreker domistadium situm infra libertatem etc ad 

locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Henrici Berniers soen ex 

uno et inter quandam viam ibidem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Jacobo die Laet de Berlikem promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 06 do 03-01-1387. 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens soen droeg over aan Henricus van Best 

(1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan hem verkocht door 

Arnoldus zvw Petrus van Loe, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, aan hem verkocht door Arnoldus zvw Petrus Barniers soen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi Lemkens soen hereditarium censum XL 

solidorum monete venditum sibi ab Arnoldo filio quondam Petri de 

Loe prout in litteris atque hereditarium censum XL solidorum 

monete venditum sibi ab Arnoldo filio quondam Petri Barniers soen 

prout in litteris supportavit Henrico de Best cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 07 do 03-01-1387. 

Destijds had hr Theodericus Rover ridder ev vrouw Ermgardis dvw 

Petrus van Waderle verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

een b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment even goed 

in waarde, met Sint-Martinus in de villa van Alem te betalen, gaande 

uit een kamp ter plaatse gnd in de Hoeven, naast een land gnd die 

Geer, 5 morgen groot, welke cijns eertijds aan Johannes gnd Tolneer 

behoorde. Voornoemde Godefridus beloofde thans aan Petrus Otten soen 

en Henricus Dircs soen, tbv hem en Nijcholaus, Adam en Johannes, bv 

voornoemde Henricus Dircs soen, dat hij hen, alsmede dat deel in 

voornoemd kamp, dat behoort aan voornoemde Petrus, Henricus, 

Nijcholaus, Adam en Johannes, schadeloos zal houden van de betaling 

van de cijns van 3 pond voornoemd geld. Twee brieven: een voor Petrus 

en de andere voor de 4 broers; de brief van de 4 broers overhandigen 
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aan voornoemde Henricus Dircs soen. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Rover miles 

maritus et tutor legitimus domine Ermgardis sue uxoris filie 

quondam Petri de Waderle hereditarium censum trium librarum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusboni in 

valore solvendum hereditarie Martini et in villa de Alem tradendum 

de quodam campo sito in loco dicto in de Hoeven iuxta terram 

dictam die Gheer quinque iugera terre continente qui census ad 

Johannem dictum Tolneer dudum spectare consuevit hereditarie 

vendidisset Godefrido filio quondam Andree de Berlikem prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Godefridus promisit super omnia Petro Otten soen et Henrico Dircs 

soen ad opus sui et ad opus Nijcholai Ade et Johannis fratrum 

eiusdem Henrici Dircs soen quod ipse (dg: dic) Godefridus dictos 

Petrum Henricum Nijcholaum (dg: illam J) Adam et Johannem et illam 

partem (dg: que ipsi) que #ad# dictos Petrum Henricum Nijcholaum 

Adam et Johannem spectat in dicto campo indempnes servare a 

solucione dicti census trium librarum dicte monete. Testes datum 

supra. 

(dg: traditur litera). Et duplicetur ... unam habebit Petrus et 

alteram dicti 4or fratres. Tradetur littera fratrum dicto Henrico 

Dircs soen. 

 

BP 1177 f 331r 08 do 03-01-1387. 

Baudericus gnd Dravarts soen verkocht aan Petrus zvw Engbertus Ludinc 

Dicbier een stuk land, in Rosmalen, naast de plaats gnd die Rode 

Beemd, beiderzijds tussen voornoemde Petrus. 

 

Baudericus dictus Dravarts soen peciam terre sitam in parochia de 

(dg: U) Roesmalen iuxta locum dictum die Rode Beemt inter 

hereditatem Petri filii quondam Engberti Ludinc Dicbier ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat #prout ibidem sita est# vendidit 

dicto Petro promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 09 do 03-01-1387. 

Johannes zv Johannes gnd Bargart van Nijsterle beloofde aan Willelmus 

Balijart 18 2/3 oude schild, 43 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend of de waarde, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (vr 

22-02-1387) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1387). 

 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis dicti Bargart de Nijsterle 

promisit Willelmo Balijart decem et octo aude scilt et (dg: duo) 

duas tercias partes unius auden scilt scilicet XLIII Hollant 

placken pro quolibet auden scilde computato seu valorem mediatim 

Petri ad cathedram et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 10 do 03-01-1387. 

Johannes zvw Rodolphus van den Venne verkocht aan Nijcholaus van 

Luijssel 2 bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter 

plaatse Gomelaar, tussen Ghibo Vet enerzijds en Touts Kijnderen 

anderzijds, belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 4 pond 

geld en 2 kapoenen. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi van den Venne (dg: peciam prati) 

#duo bonaria prati# sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout ad locum dictum Gomelaer inter hereditatem Ghibonis (dg: 
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Vet e) Vet ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: quondam 

Henrici Tout) dictorum Touts Kijnderen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao de Luijssel promittens warandiam 

#questionem proximitatis# et obligationem exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu quatuor librarum monete et duorum 

caponum exinde solvendis. Testes Ghemert et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 331r 11 do 03-01-1387. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen verkocht aan Petrus van Bruggen 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar (zo 02-02-1388), gaande uit ¼ deel in 8 hont 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd ?Fonts 

Werf, naast Johannes van Erpe, voor met een eind strekkend aan de 

plaats gnd Hoefdijk. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen hereditarie 

vendidit Petro de Bruggen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie (dg: nativitatis Domini) purificationis et 

primo termino ultra annum ex (dg: duobus hont terre dicti 

venditoris) #quarta parte ad dictum venditorem spectante in octo 

hont# sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto die Hoeven ad 

locum dictum ?Fonts Werf (dg: inter) #iuxta# hereditatem Johannis 

(dg: de Kessel) de Erpe tendentibus (dg: cum) ante cum uno fine ad 

(dg: commune) locum dictum Hoefdike ut dicebat promittens [super 

habita] et habenda warandiam #questionem proximitatis# et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. 

 

BP 1177 f 331r 12 ±za 05-01-1387. 

Ghibo gnd Pels droeg over aan zijn broer Petrus Pels de helft in 1 

morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Overste Tweehoeven, 

tussen Theodericus Bathen soen enerzijds en erfg van Goddinus gnd 

Heijnkens anderzijds, welke morgen voornoemde Ghibo en zijn broer 

Johannes gekocht hadden van voornoemde Theodericus. 

 

[Ghi]bo dictus Pels medietatem ad se spectantem in uno iugero 

terre sito in parochia de Lijttoijen in loco dicto communiter die 

Overste Tweehoeven inter hereditatem Theoderici [Ba]then soen ex 

uno et inter hereditatem heredum Goddini dicti Heijnkens ex alio 

(dg: tend ven) quod iuger terre dictus Ghibo et Johannes eius 

frater erga dictum Theodericum [Bathen so]en acquisiverant emendo 

prout in litteris supportavit (dg: dicto Johanni suo fratri) 

#Petro Pels suo fratri# cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et 

Berwout [datum] .. ....... epiphanije. 

 

BP 1177 f 331r 13 ±za 05-01-1387. 

Voornoemde Ghibo droeg over aan zijn broer Petrus Pels de helft in 

een deel land gnd een aling gemeint, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

die Tweehoeven, tussen ....... Heijnen enerzijds en Katherina dv 

Nijcholaus van Dalen anderzijds, welk erfgoed voornoemde Ghibo en 

zijn broer Johannes gekocht hadden van ....... ....... van wijlen 

Johannes Bathen soen. 

 

[Dictus Ghibo] medietatem ad se spectantem in quadam parte terre 

dicta communiter een aling ghemeijnt sitam in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto communiter die Tweehoeven [inter 

hereditatem] ....... Heijnen ex uno et inter hereditatem Katherine 

filie Nijcholai de (dg: Dalem Alem ex alio) Dalen ex alio quam 

hereditatem dictus Ghibo et Johannes eius frater ....... ....... 

quondam Johannis Bathen soen emendo acquisiverant prout in 

litteris supportavit (dg: dicto Johanni suo fratri) #Petro Pels 
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suo fratri# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 331r 14 do 03-01-1387. 

De broers ....... van Berlikem en Antonius van Berlikem: de helft van 

een stal met ondergrond, van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, achter 

de Markt, ....... ....... muur van de stad Den Bosch {niet afgewerkt 

contract}. 

 

....... [de Ber]likem et Antonius de Berlikem fratres medietatem 

stabuli cum suo fundo (dg: dicti) quondam domini Arnoldi Rover 

militis siti (dg: .......) retro forum ....... ....... murum 

oppidi de (dg: de) Busco. 

 

BP 1177 f 331r 15 do 03-01-1387. 

Johannes Buekentop droeg over aan Henricus nzvw hr Willelmus van Aa 

investiet van Gestel bij Herlaer een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stuk land gnd Nennekens 

Hof, in Schijndel, welke cijns aan hem was overgedragen16 door 

Henricus gnd Godewert. De brief overhandigen aan Johannes van Dijest 

schoenmaker. 

 

[17Johanne]s Buekentop hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quadam pecia terre 

dicta Nennekens Hof sita in parochia de (dg: Sc) [Scijnle] (?dg: 

ve) supportatum sibi ab Henrico dicto Godewert prout in litteris 

supportavit Henrico filio naturali quondam domini Willelmi de Aa 

investiti olim [de Ghestel prope Her]laer cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dicti Henrici Godewert in dicto censu existentem ....... 

....... Testes Ghemert et Ouden datum quinta post circoncisionis. 

Tradetur littera Johanni de Dijest sutori. 

 

BP 1177 f 331r 16 ±do 03-01-1387. 

....... nzvw hr Willelmus van Aa investiet van Gestel bij Herlaer 

verkocht aan Johannes van Dijest schoenmaker een n-erfcijns van  .. 

....., met Sint-Jan te betalen, gaande uit 1 zesterzaad land in 

Schijndel, ....... ....... Strepen, tussen Henricus Heijnen soen 

enerzijds en Henricus van den Borne anderzijds. 

 

....... ....... naturalis (dg: domini) domini quondam Willelmi de 

Aa investiti de Ghestel prope Herlaer hereditarie vendidit Johanni 

de Dijest sutori hereditarium censum ....... ....... [solvendum] 

hereditarie nativitatis Johannis ex (dg: pecia terre dicta die 

Voerste Voerstrepe) una sextariata terre sita in parochia de 

Scijnle ....... ....... ....... Strepen inter hereditatem Henrici 

Heijnen soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den Borne ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam ....... ....... 

facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 C 09 f.331v. 

 Sexta post circoncisionem: vrijdag 04-01-1387. 

 in vigilia epijphanie: zaterdag 05-01-1387. 

 Sabbato post Aghate: zaterdag 09-02-1387. 

 Tercia post epijphanie: dinsdag 08-01-1387. 

 

BP 1177 f 331v 01 vr 04-01-1387. 

Godefridus Vleminc verkocht aan Johannes van Bladel bakker een 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 334r 06 za 02-01-1384, overdracht van de cijns. 
17 Aanvulling op basis van BP 1176 f 334r 06. 
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n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Brake, 1 mud rogge 

groot, in Vught Sint-Lambertus, rondom tussen de gemeint, reeds 

belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge aan voornoemde koper. 

 

Godefridus Vleminc hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta die Brake unum modium siliginis in 

semine capiente sita in parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

communitatem circumquaque coadiacentem ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 
!dimidii modii siliginis dicto emptori exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes Truden et Berwout datum (dg: .) sexta 

post circoncisionem. 

 

BP 1177 f 331v 02 vr 04-01-1387. 

Johannes zv Engbertus Writer beloofde zijn broer Arnoldus te 

vrijwaren van de belofte, door voornoemde Arnoldus gedaan aan 

Cristina wv Bodo van Tiela, dat hij voornoemde Johannes afstand zal 

laten doen van een tuin in Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de 

poort, tussen de tuin van voornoemde wijlen Bodo enerzijds en erfgoed 

van Theodericus Writer anderzijds. 

 

Johannes filius Engberti Writer promisit super omnia Arnoldo suo 

fratri quod ipse Johannes dictum Arnoldum indempnem servabit ab 

omnibus promissionibus factis #a dicto Arnoldo# Cristine relicte 

quondam Bodonis de Tiela pro dicto Johanne de quodam orto sito in 

Busco in vico Orthensi extra portam ibidem inter (dg: hereditatem) 

ortum dicti quondam Bodonis ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Writer ex alio scilicet ab illa promissione qua ?mediante dictus 

Arnoldus promisit quod ipse dictum Johannem super dicto orto 

faceret renunciare ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331v 03 za 05-01-1387. 

Reijnerus zv Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Wil Gielijs 

beloofde aan zijn voornoemde vader Johannes een lijfrente van 5 oude 

schilden of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Reijnerus filius Johannis de Berze filii quondam Willelmi dicti 

Wil Gielijs promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dicto Johanni suo [p]atri (dg: pen) vitalem pensionem 

quinque aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis et non ultra Remigii ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortuus fuerit etc. Testes Ywanus et Berwout datum 

in vigilia epijphanie. 

 

BP 1177 f 331v 04 za 05-01-1387. 

Petrus Witmeri zvw Lambertus Witmeri verkocht aan Willelmus Posteel 

een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388), gaande uit 4½ 

morgen land, aan voornoemde verkoper behorend in 6 morgen land van 

wijlen voornoemde Lambertus, ter plaatse gnd die Slagen, naast de 

gemeint, voornoemde 4½ morgen reeds belast met 27 schelling aan de 

stad Den Bosch en voornoemde 6 morgen met een b-erfcijns van 40 

schelling geld. 

 

Petrus Witmeri filius quondam Lamberti Witmeri hereditarie 

vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum duorum aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie purificationis et primo termino 
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ultra annum ex quatuor et dimidio iugeribus terre (dg: dicti 

venditoris) ad dictum venditorem spectantibus in sex iugeribus 

terre dicti quondam Lamberti sitis in loco dicto die Slagen 

contigue iuxta communitatem ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XXVII 

solidis opido de Busco (dg: ?atque X) ex dictis quatuor et dimidio 

jugeribus solvendis et hereditario censu XL solidorum monete ex 

dictis sex iugeribus terre prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331v 05 za 05-01-1387. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande 

(za 02-02-1387), met 31 oude schilden of de waarde en met de cijns 

van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Rutgherus Kort, Theodericus Herberts soen van Heze en Gheerlacus van 

Zon zv Tielmannus. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dictis 

duobus annis durantibus quando #sibi# placuerit cum XXXI aude 

scilde seu valorem et cum censu anni redempcionis. Acta in camera 

presentibus Rutghero Kort Theoderico Herberts soen van Heze et 

Gheerlaco de Zon filio Tielmanni datum anno LXXX septimo in 

vigilia epijphanie. 

 

BP 1177 f 331v 06 za 09-02-1387. 

Johannes van Hemert zv Theodericus verkocht aan Johannes Muwe 

steenbakker 1/6 deel van een erfgoed18,19 dat eertijds was van wijlen 

hr Arnoldus Rover, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van 

Amelius gnd Specier, tussen erfgoed van voornoemde Amelius enerzijds 

en de oude stadsmuur anderzijds, en welk erfgoed achter reikt aan 

erfgoed van voornoemde Amelius en voor aan een weg aldaar die 

afgescheiden is van erfgoederen van voornoemde wijlen hr Arnoldus 

Rover, te weten het 1/6 deel20,21 dat ligt tussen erfgoed van Ghibo zv 

Nijcholaus gnd van den Leempoel smid enerzijds en erfgoed van 

Johannes Bierman anderzijds, welk 1/6 deel voornoemde Johannes van 

Hemert in cijns verkregen had van Willelmus van Langhelaer ev 

Aleijdis dvw voornoemde hr Arnoldus Rover. 

 

                         
18 Zie → BP 1178 f 094v 01 za 13-03-1389, Ghibo Keijot droeg over aan Johannes van der 
Heijden, een ander 1/6 deel van dit erfgoed. 
19 Zie → BP 1180 p 605r 08 ma 16-10-1396, Ghibo gnd Keijot verkocht aan Willelmus van 
Beke zvw Godefridus van Beke een ander 1/6 deel van dit erfgoed. 
20 Zie → VB 1799 f 152v 03 di 27-04-1400, Gerijt die Wael soen wilner Ghiben geheijten 
die Wael was gericht … aen een sesten deel eenre erffenissen wilner heren Arts Rovers 

ridders gelegen in tsHertogenbosch bij die Merct after den erve Melijs Specier 

tusschen den erve des selfs Melijs Speciers op deen side ende tusschen die aude muer 

der stat van tsHertogenbosch op dander side ende welc erve strect after tot den erve 

des voirg Melijer ende voir tot enen wege aldaer streckende genomen van der 

erffenissen des voirg wilner heren Arnts Rovers dats te weten die ijerstgenoemde 

erffenis in ses geliken gedeelten aen deen van den selven ses gedeelten dwelc gelegen 

tusschen erffenis Ghiben soen Claes van den Leempoel des Smeeds op deen side ende 

tusschen den erve Jan Bijermans op dander side overmids gebrec van erfcijns dien hi 

dair aen heet. 
21 Zie → BP 1182 p 036v 09 wo 24-03-1400, Willelmus van Langhelaer en zijn zoon 
Arnoldus die Rover verkochten aan Gerardus die Wael zvw Ghibo die Wael een b-erfcijns 

van 8 pond geld, die Johannes van Hemert zv Theodericus beloofd had te betalen aan 

voornoemde Willelmus van Langelaer, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit 1/6 deel van een erfgoed van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, in 

Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van Amelius gnd Specier, tussen erfgoed van 

voornoemde Amelius enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, welk erfgoed 

achterwaarts reikt tot aan erfgoed van voornoemde Amelius en vóór aan een weg aldaar 

die afgescheiden is van erfgoederen van wijlen voornoemde hr Arnoldus Rover, te weten 

uit het 1/6 deel dat gelegen is tussen erfgoed van Ghibo zv Nijcholaus van den 

Leempoel smid enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Bijerman anderzijds. 
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Johannes de Hemert filius Theoderici unam sextam partem cuiusdam 

hereditatis (dg: dicti) quondam domini Arnoldi Rover site in 

Buscoducis apud forum retro hereditatem Amelii dicti Specier inter 

hereditatem eiusdem Amelii ex uno et inter antiquum murum oppidi 

de Busco ex alio et que hereditas tendit retro ad hereditatem 

dicti Amelii et ante ad quandam viam ibidem (dg: consist) 

tendentem sumptam de hereditatibus dicti quondam (dg: Amelii) 

domini Arnoldi Rover scilicet dividendo primodictam hereditatem in 

sex partes equales unam earundem sex partium scilicet que (dg: 

que) sita est inter hereditatem Ghibonis filii Nijcholai dicti van 

den Leempoel fabri ex uno et inter hereditatem Johannis Bierman ex 

alio quam sextam partem dictus Johannes de Hemert erga Willelmum 

de Langhelaer maritum et tutorem legitimum Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam domini Arnoldi Rover (dg: acq) ad censum 

acquisiverat prout in litteris vendidit Johanni Muwe lapicide 

supportavit cum litteris et jure (dg: pro) et cum condicionibus in 

dictis litteris contentis promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto censu in litteris contento. Testes 

Luce et Rover datum sabbato post Aghate. 

 

BP 1177 f 331v 07 za 09-02-1387. 

Johannes Bierman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bierman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331v 08 za 05-01-1387. 

Henricus gnd Custer zv Rutgherus zv Willelmus gnd Reijsen van Zonne 

beloofde aan Johannes gnd Sparre 42 lichte schilden, {aantal niet 

vermeld} Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met het octaaf van 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1387) te betalen. 

 

Henricus dictus Custer filius (dg: quo) Rutgheri filii Willelmi 

dicti Reijsen de Zonne promisit Johanni dicto Sparre XLII licht 

scilde scilicet !Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

octavas pasche proxime futuras persolvendos. Testes Ouden et 

Berwout datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1177 f 331v 09 di 08-01-1387. 

Clemencia dvw hr Rutgherus van Ouden ridder verkocht aan haar broer 

Johannes van Ouden 1/5 deel22, dat aan haar gekomen was na overlijden 

van haar oom Arnoldus Rover zvw Nijcholaus van Ouden, in een 

b-erfcijns van 111 pond geld, die Johannes gnd van Engelen nzvw hr 

Arnoldus Rover investiet van de kerk van Erp betaalde aan wijlen 

voornoemde Arnoldus Rover zvw Nijcholaus van Ouden, een helft met 

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

Aanschot, die waren van wijlen voornoemde Arnoldus Rover zv 

Nijcholaus van Ouden, in Son, en uit de jurisdictie bij voornoemde 

goederen behorend, (2) goederen gnd ter Borch, die waren van 

eerstgenoemde wijlen Arnoldus Rover zvw Nijcholaus van Ouden, in 

Oisterwijk, (3) de watermolen, die was van wijlen voornoemde Arnoldus 

Rover zvw Nijcholaus van Ouden, aldaar, (4) een erfpacht van 9 mud 

koren, deels rogge en deels gerst, gaande uit de molens in Col, in 

Nuenen, (5) alle andere goederen van voornoemde wijlen Arnoldus Rover 

zvw Nijcholaus van Ouden. Met achterstallige termijnen van een jaar. 

 

Clemencia filia quondam domini Rutgheri de Ouden militis cum 

tutore unam quintam partem sibi de morte quondam Arnoldi Rover 

filii quondam [Nijcholai] de Ouden (dg: sui fratris) avunculi olim 

dicte Clemencie successione advolutam in hereditario censu centum 

                         
22 Zie → BP 1178 f 028r 10 wo 25-03-1388, verkoop van dit 1/5 deel. 
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et undecim librarum monete quem Johannes dictus de [23Engelen 

filius naturalis] quondam domini Arnoldi Rover investiti eclesie 

de Erpe antedicto quondam Arnoldo Rover filio quondam Nijcholai de 

Ouden solvere consuevit et tenebatur hereditarie mediatim 

[Johannis et mediatim] Domini ex bonis dictis communiter Aenscot 

que fuerant (dg: Arnoldi) dicti quondam Arnoldi Rover filii (?dg: 

filii) dicti Nijcholai de Ouden sitis in parochia de Zonne [et ex 

jurisdictione] ad dicta bona spectante et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis ubicumque locorum consistentibus 

sive sitis atque ex bonis dictis ter Borch [que fuerant primodicti 

quondam] Arnoldi Rover filii quondam Nijcholai de Ouden sitis in 

parochia de Oesterwijc atque ex molendino aquatili quod fuerat 

eiusdem quondam Arnoldi Rover [filii quondam Nijcholai de Ouden 

sito] ibidem [simul] cum attinentiis iamdictorum bonorum et 

molendini aquatilis singulis et universis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis atque ex hereditaria p[accione novem 

mo]diorum bladi partim siliginis et (dg: ...) partim ordei 

solvenda annuatim de molendinis sitis in Col in parochia de 

[Nuenen] necnon ex [omnibus et singulis aliis bonis ipsius] 

quondam Arnoldi Rover filii quondam Nijcholai de Ouden ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in (dg: ..) duro et in molli 

consistentibus sive sitis [prout in litteris dicebat] contineri 

vendidit Johanni de Ouden suo fratri (dg: promittens cum ..) simul 

cum arrestadiis sibi de uno anno deficientibus promittens cum 

tutore ratam ....... ....... ....... ....... Testes Ywanus et 

Berwout datum tercia post epijphanie. 

 

BP 1177 f 331v 10 ±di 08-01-1387. 

Henricus zvw Nijcholaus van den Kerchove verkocht aan Petrus van 

Bruggen een n-erfcijns van 4 pond geld, met ....... te betalen, 

gaande uit ....... deel, in 3 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Bruggense ......., tussen Wellinus van Beke enerzijds en 

Godefridus van den Kolke anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 20 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus filius quondam Nijcholai van den Kerchove hereditarie 

vendidit Petro de Bruggen hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie ....... ....... ....... parte ad 

dictum venditorem spectante in (dg: .) tribus iugeribus terre 

sitis (dg: in) in parochia de Roesmalen in loco dicto die 

Bruggensche ....... ....... [inter] hereditatem Wellini de (dg: 

Ke) Beke ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Kolke ex 

alio promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

....... ....... ....... ....... XX solidorum dicte monete ex 

dictis tribus (dg: libris) iugeribus terre de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Ouden et Berwout datum ....... ....... 

....... 

 

BP 1177 f 331v 11 ±di 08-01-1387. 

Albertus zvw Nijcholaus van den Kerchove verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Albertus filius quondam Nijcholai van den Kerchove prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 331v 12 ±di 08-01-1387. 

Johannes Proeft van Bucstel, Leonius van Erpe en Johannes Hovelman 

beloofden aan Henricus zvw Lambertus van den Arennest 64 oude 

schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met 

                         
23 Aanvulling op basis van BP 1178 f 028r 10. 
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Vastenavond aanstaande (di 19-02-1387) te betalen. 

 

Johannes Proeft de Bucstel Leonius de Erpe et Johannes Hovelman 

promiserunt Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest 

....... ....... ....... LXIIII aude scilde scilicet XL-(dg: IIII)-

#II# Hollant placken pro quolibet aude scilt ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et ....... ....... 

....... 

 

BP 1177 f 331v 13 ±di 08-01-1387. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ?I solidum. 

Primus servabit alios duos indempnes servare. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf8 D 04 f.332. 

 Quarta post epijphanie: woensdag 09-01-1387. 

 Quinta post epijphanie: donderdag 10-01-1387. 

 Sexta post epijphanie: vrijdag 11-01-1387. 

 Sabbato post epijphanie: zaterdag 12-01-1387. 

 anno LXXX septimo mensis januarii die XI: vrijdag 11-01-1387. 

 

BP 1177 f 332r 01 wo 09-01-1387. 

Johannes van Troest verkocht aan Lambertus smid van Middelrode een 

n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een kamp gelegen naast de plaats gnd Merendonk, tussen 

Henricus Buekentop enerzijds en Johannes van den Merendonc 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van Heze en met het 

andere eind aan wijlen Theodericus Sceijvers, reeds belast met 9 

schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Johannes de Troest hereditarie vendidit Lamberto fabro de 

Middelrode hereditarium censum unius aude scilt seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quodam campo terre 

sito iuxta locum dictum Merendonc inter hereditatem Henrici 

Buekentop ex uno et inter hereditatem Johannis van den Merendonc 

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

warandiam et aliam o) tendente cum uno fine ad hereditatem 

Johannis de Heze et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Theoderici (dg: Scij) Sceijvers ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis novem 

solidis oppido de Busco exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Yw et Berwout datum quarta post epijphanie. 

 

BP 1177 f 332r 02 do 10-01-1387. 

Johannes van Herlaer zv hr Gerardus van Herlaer heer van Meerwijk 

ridder beloofde aan zijn voornoemde vader hr Gerardus van Herlaer 300 

oude schilden, na maning te betalen. 

 

Johannes de Herlaer filius domini Gerardi de Herlaer domini de 

Meerwijc militis promisit super omnia dicto (dg: Joh) domino 

Gerardo de Herlaer suo patri trecentos aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes Ghemert et Yw datum quinta post (dg: Ywani) 

epijphanie. 

 

BP 1177 f 332r 03 do 10-01-1387. 

Johannes van der After, Henricus gnd Lubben soen, Marcelius Vilt en 

Johannes zv Cristina gnd Heijmerics beloofden aan Theodericus Rover 

zvw hr Johannes Rover 118 gulden pieter of de waarde met Sint-Jan 
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aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Johannes van der After Henricus (dg: die Ridder) #dictus Lubben 

soen# Marcelius (dg: V.) Vilt Johannes filius Cristine dicte 

Heijmerics promiserunt Theoderico Rover filio quondam domini 

Johannis Rover centum et XVIII gulden peter seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 332r 04 do 10-01-1387. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan Mijchael 

Haesten 18 franken of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1387) te betalen. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

promisit Mijchael! Haesten XVIII francen seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 332r 05 vr 11-01-1387. 

Goeswinus zvw Henricus van Vlimen droeg over aan Henricus Vrient zvw 

Henricus Foepken (1) een b-erfcijns van 30 schelling geld, die hij 

verworven had van Hermannus gnd die Langhe, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld, die voornoemde Goeswinus verworven had van 

eveneens voornoemde Hermannus. 

 

Goeswinus filius quondam Henrici de Vlimen hereditarium censum XXX 

solidorum monete quem ipse erga Hermannum dictum die Langhe 

acquisiverat prout in litteris dicebat contineri atque 

hereditarium censum XX solidorum dicte monete quem dictus 

Goeswinus eciam erga dictum Hermannum acquisiverat prout eciam in 

litteris dicebat contineri supportavit (dg: ...) Henrico Vrient 

filio quondam Henrici (dg: P.) Foepken promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Berwout datum 

sexta post epijphanie. {Luce niet in overzicht} 

 

BP 1177 f 332r 06 za 12-01-1387. 

Willelmus gnd Scuten zvw Willelmus van Enghelant verkocht aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem een huis en tuin in Hintham, 

tussen Rutgherus Tielmans en Henricus gnd Jans enerzijds en Henricus 

Maes soen en Willelma sv eerstgenoemde Willelmus anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Thomas van 

Hijntam, belast met een b-erfcijns van 4 pond geld. 

 

Willelmus dictus (dg: Scuijten) Scuten filius quondam Willelmi de 

Enghelant domum et ortum sitos in Hijntham inter hereditatem 

Rutgheri Tielmans et Henrici dicti Jans ex uno et inter 

hereditatem Henrici Maes soen #et Willelme sororis primodicti 

Willelmi# ex alio tendentes a communi platea retrorsum usque ad 

hereditatem Thome de Hijntam ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem promittens super habita 

et habenda warandiam (dg: ob) #questionem proximitatis# 

obligationem deponere excepto hereditario censu IIIIor librarum 

monete exinde solvendo. Testes Ywanus et Berwout datum sabbato 

post epijphanie. 

 

BP 1177 f 332r 07 vr 11-01-1387. 

Willelmus zvw Henricus Rode van Bucstel verkocht aan zijn zuster 

Maria 2 bunder broekland, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

tussen de broers Henricus en Boudewinus, kvw voornoemde Henricus 

Rode, enerzijds en Jacobus gnd Cop Cattelaer anderzijds, belast met 
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de grondcijns. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Rode de Bucstel duo bonaria 

paludis sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

inter hereditatem Henrici et Boudewini fratrum liberorum dicti 

quondam Henrici Rode ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti Cop 

Cattelaer ex alio ut dicebat vendidit Marie sue sorori promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes Luce et Berowut datum sexta post 

epijphanie. 

 

BP 1177 f 332r 08 vr 11-01-1387. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus Rode van Bucstel beloofde aan zijn 

zuster Maria een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia se daturum et soluturum 

Marie sue sorori hereditariam paccionem quinque lopinorum 

siliginis mensure de Bucscoducis hereditarie purificationis et in 

Bucstel tradendam ex omnibus bonis dicti Willelmi quocumque sitis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 332r 09 vr 11-01-1387. 

Willelmus van Langhelaer verkocht aan Elizabeth wv Ghibo Herinc een 

n-erfcijns24,25,26 van 7 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfcijns27 van 12 pond 

10 schelling voornoemd geld, die voornoemde Willelmus beurt uit de 

helft van een stenen huis en erf gnd Oude Keuken van wijlen hr 

Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch bij de Markt, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes van Erpe en erfgoed van Arnoldus Groet Art enerzijds 

en de nieuwe zaal gnd die Nieuwe Zale eertijds van voornoemde wijlen 

hr Arnoldus, nu van Willelmus van Ghiesen, anderzijds, te weten de 

helft die thans behoort aan Johannes van Hemert zv Theodericus, 

gelegen aan de zijde van voornoemde Arnoldus Groet Art. 

 

Willelmus [de] Langhelaer hereditarie vendidit Elizabeth relicte 

quondam Ghibonis Herinc hereditarium censum septem librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

hereditario censu XII librarum et X solidorum dicte monete quem 

censum XII librarum et X solidorum dictus Willelmus solvendum 

habere terminis solucionis predictis (dg: ex domo et area lapidea) 

medietate domus lapidee et aree dicte Aude Keken quondam (dg: ...) 

                         
24 Zie → BP 1181 p 109r 04 do 14-03-1398, Zibertus van Hoculem de jongere ev Agnes dvw 
Ghibo Herinc droeg over aan Gerardus Cnode zvw voornoemde Ghibo Herinc ¼ deel in de 

b-erfcijns van 7 pond geld. 
25 Zie → VB 1799 f 182r 05 ma 07-03-1401, Arnt Hake als wittege man ende mombaer 
Heilwigen sijns wijfs dochter wilner Ghiben Herincs was gericht tot sinen gedeelt … 

aen enen jairliken ende erfcijns van XII lib ende X scillingen der munten van den tide 

der gulden des selven cijns in tsHertogenbosch gemeijnlic te bursen lopenden welken 

cijns van XII lib ende X s Willelmus van Langelaer geldende heet alle jair erfelijc in 

den hoechtijt der gebuerte ons Heren uter helft een steenhuijs ende erfs geheiten die 

Aude Koeken wilner heren Arnts Rovers ridders gelegen in tsHertogenbosch bi die Merct 

after erfenissen wilner Jans geheiten Gorpe tusschen den erve Arnt Grotarts ende 

tusschen die nuwe sael des selven wilner heren Arnts Rovers nu tot Willem van Ghiessen 

behuerende dats te weten ut dierre helft des voirs steenhuus ende erves die aude 

Koeken genoemt welce helft gelegen is ter voirs erfenissen wart Art Grotarts voirs 

ende welc helft nu behuert tot Jan van Hemert Dircs soen overmids gebrec van erfcijns 

dien die voirs Arnt Hake dair aen had. 
26 Zie → BP 1184 f 105v 02 za 04-04-1405, Arnoldus Hake ev Heilwigis dvw Ghibo Herinc 
verkocht aan mr Johannes van Best ¼ deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in de 

b-erfcijns van 7 pond geld. 
27 Zie → BP 1185 f 229r 06 do 10-11-1407, uit deze cijns van 12 pond 10 schelling was 
ook een cijns verkocht van 4 pond 10 schelling. 
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domini Arnoldi Rover militis site in Busco apud forum inter 

hereditatem quondam Johannis de Erpe et inter hereditatem Arnoldi 

Groet Art ex uno et inter (dg: hereditatem) novam aulam dictam die 

Nuwe Zale #dicti quondam domini Arnoldi# spectantem nunc [ad] 

Willelmum de Ghiesen ex alio scilicet ex illa medietate dicte 

domus lapidee et aree die Aude Koeken vocate #nunc ad Johannem de 

Hemert filium Theoderici spectantem# que sita est versus 

hereditatem dicti Arnoldi Groet [Art] ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem in dicto censu existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 332r 10 vr 11-01-1387. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar vanaf Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1387), met >60 gulden of de waarde en met 3 pond 10 schelling 

geld voor de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van Henricus Dicbier zv Godefridus, Henricus Aben en 

Rodolphus van Gravia. 

 

[Et poterit] redimere ad spacium quatuor annorum (dg: datam) post 

festum #nativitatis# Johannis proxime futurum sine medio 

sequentium semper dictis quatuor annis durantibus cum sexaginta 

....... gulden seu valorem et cum (dg: tribus libris) tribus 

libris et X solidis monete pro censu anni redemptionis et cum 

arrestadiis promittens ut in [forma. Acta in] camera presentibus 

Henrico Dicbier filio Godefridi Henrico Aben Rodolpho de Gravia 

datum anno LXXX septimo mensis januarii die XI. 

 

BP 1177 f 332r 11 vr 11-01-1387. 

Elizabeth wv Ghiselbertus Herinc zvw Gerardus gnd Cnode droeg over 

aan Willelmus van Langhelaer een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een tiende, 

behorend aan Henricus van Zonne, in Haaren, ter plaatse gnd Gesel, 

welke pacht voornoemde wijlen Ghiselbertus verworven had van 

voornoemde Henricus van Zonne. Alle kinderen van voornoemde wijlen 

Ghisbertus zullen afstand doen. De brief overhandigen aan Henricus 

Dicbier zv Godefridus. 

 

[Elizabeth] (dg: Elizabeth) relicta quondam Ghiselberti Herinc 

filii quondam Gerardi dicti Cnode cum tutore hereeditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco [solvendam] 

?purificationis et in Busco tradendam ex decima ad Henricum de 

Zonne spectante consistente in parochia de Haren ad locum dictum 

Ghesel quam paccionem dictus [quondam Ghiselbertus erga] dictum 

Henricum de Zonne acquisiverat prout in litteris supportavit 

Willelmo de Langhelaer cum litteris et jure et cum arrestadiis 

promittens cum tutore #super habita et habenda# ratam servare [et 

obligationem ex parte] sui et dicti quondam Ghisberti et 

quorumcumque heredum dicti quondam Ghisberti deponere et quod ipsa 

omnes liberos dicti quondam Ghisberti super dicta paccione ....... 

....... ....... [faci]et renunciare. Testes datum supra. Tradetur 

littera Henrico Dicbier filio Godefridi. 

 

BP 1177 f 332r 12 vr 11-01-1387. 

Willelmus van Langhelaer en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden 

aan voornoemde Elizabeth 60 gulden of de waarde met Sint-Mathias over 

1 jaar te betalen (di 25-02-1388). 

 

[28Willelmus de Langhela]er et Henricus Dicbier filius Godefridi 

promiserunt dicte Elizabeth LX florenos dictos gulden seu valorem 

                         
28 Aanvulling op basis van BP 1177 f 332r 13. 
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a festo beati Mathije [ultra annum persolvendos]. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 332r 13 vr 11-01-1387. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Willelmus en Henricus, 

dat zij van deze 60 gulden ontlast zullen zijn, indien voornoemde 

Willelmus en Henricus vóór Sint-Mathias over een jaar (di 25-02-1388) 

aan haar overhandigen (1) voornoemde brieven, waarin voornoemde 

Ghisbertus Herinc voornoemde pacht verworven had, (2) de huidige 

brieven waarin voornoemde Elizabeth de pacht aan voornoemde Willelmus 

overdraagt. 

 

[Notum sit universis quod cum ita ac]tum (dg: ...) sit constituta 

[igitur] dicta Elizabeth promisit dictis Willelmo et Henrico quod 

si ipsi (dg: seu eo) Willelmus et Henricus seu eorum infra [festum 

Mathije] proxime futurum et a festo Mathije proxime futuro ultra 

annum dictis Elizabeth (dg: .......) pretactas litteras in quibus 

dictus Ghisbertus Herinc dictam [paccionem erga Henricum Zonne] 

acquisiverat et presentes litteras in quibus dicta Elizabeth 

dictam paccionem prefato Willelmo supportavit traderent seu 

tradent ....... ....... ....... ....... dicti Willelmus et 

Henricus [a] dictis LX florenis erunt quiti et ipsa Elizabeth 

extunc resignabit cum dictis ....... ....... ....... ....... 

....... promittens ut in forma. Testes datum supra. 

 

1177 mf8 D 05 f.332v. 

 Sabbato post epijphaniam: zaterdag 12-01-1387. 

 

BP 1177 f 332v 01 za 12-01-1387. 

Gerardus van Vladeracken schonk aan zijn zoon Johannes Coptiten en 

diens vrouw Heijlwigis dvw Wautgherus Pijnappels (1) een b-erfpacht 

van 3 zester {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, gaande uit 2 delen land, in Gemonde, ter plaatse 

gnd Slijpbeke, (2) een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, 

die Pontennier gnd Kepkens soen van Nuwelant met Lichtmis aan 

voornoemde Gerardus levert, (3) een b-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, die Gerardus Willems soen met Lichtmis aan 

eerstgenoemde Gerardus levert, (4) een b-erfpacht van 6 zester rogge, 

Bossche maat, die Johannes gnd Pauwels soen met Lichtmis aan 

eerstgenoemde Gerardus levert, (5) een b-erfpacht van 1 zester rogge, 

die Gerardus Kepkens van Nuwelant met Lichtmis aan eerstgenoemde 

Gerardus levert, (6) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

die Rodolphus Wijnrics met Lichtmis aan eerstgenoemde Gerardus 

levert, (7) een b-erfcijns van 13 pond 8 schelling geld, die Johannes 

Coptiten geschonken had aan eerstgenoemde Gerardus en zijn vrouw 

Elizabeth. 

 

Gerardus de Vladeracken hereditariam paccionem trium sextariorum 
!mensure de Busco (dg: so) quam #ipse# solvendam habet hereditarie 

Andree ex duabus partibus terre sitis in parochia de Ghemonden in 

loco dicto Slijpbeke item hereditariam paccionem quinque 

sextariorum siliginis dicte mensure quam Pontennier dictus Kepkens 

soen de Nuwelant dicto Gerardo solvere [tenetur] hereditarie 

purificationis item hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis dicte mensure quam Gerardus Willems soen primodicto 

Gerardo solvere tenetur hereditarie purificationis item 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis dicte mensure 

quam Johannes dictus Pauwels soen primodicto Gerardo solvere 

tenetur hereditarie purificationis item hereditariam paccionem 

unius sextarii siliginis dicte mensure quam Gerardus Kepkens de 

Nuwelant primodicto Gerardo solvere tenetur hereditarie 
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purificationis item hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis dicte mensure quam Rodolphus Wijnrics primodicto Gerardo 

solvere tenetur annuatim hereditarie purificationis prout in (dg: 

litteris atq) quibusdam litteris item hereditarium censum tredecim 

librarum et octo solidorum monete quem Johannes Coptiten 

supportavit primodicto Gerardo cum (dg: cum) Elizabeth sua filia 

uxore quondam Gerardi nomine dotis prout in litteris supportavit 

Johanni #Coptiten# suo filio cum Heijlwige sua uxore filia quondam 

Wautgheri Pijnappels (dg: cum litteris et) nomine dotis ad jus 

oppidi cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obloigationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Berwout datum 

sabbato post epijphaniam. 

 

BP 1177 f 332v 02 za 12-01-1387. 

Voornoemde Gerardus van Vladeracken schonk aan zijn zoon Johannes 

Coptiten en diens vrouw Heijlwigis (1) 10½ hont land, in Geffen, ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder 

enerzijds en Henricus van Uden anderzijds, (2) 1 morgen land aldaar, 

tussen Johannes van Ghemert enerzijds en Johannes gnd Momme 

anderzijds, (3) ½ morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd in den 

Oestense Geslag, naast Johannes van den Perre, belast met de schouw. 

 

Dictus Gerardus (dg: tria) X et dimidium hont terre sita in 

parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede inter hereditatem 

Arnoldi Sta de Penu ex uno et inter hereditatem Henrici de Uden ex 

alio (dg: ut di) atque unum iuger terre situm ibidem inter 

hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Momme ex alio atque dimidium iuger terre situm in 

dicta parochia in loco dicto in den Oestenssche Geslach #contigue# 

iuxta hereditatem Johannis van den Perre #in ea [quantitate qua] 

ibidem sita sunt# ut dicebat supportavit Johanni Coptiten suo 

filio cum Heijlwige sua uxore predicta nomine dotis etc promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis circonspicione dicta 

scouwe #ad ?hoc# de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 332v 03 za 12-01-1387. 

Heijlwigis dvw Albertus van Bucstel wv Wautgherus gnd Pijnappel zvw 

Johannes Pijnappel schonk aan haar schoonzoon Johannes Coptiten zv 

Gerardus van Vladeracken en diens vrouw Heijlwigis, dv voornoemde 

Heijlwigis en wijlen Wautgherus, (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Nijcholaus zvw Wolterus gnd van Scerpenborch aan 

voornoemde wijlen Wautgherus met Sint-Andreas levert, (2) een 

b-erfcijns van 9 pond geld, die voornoemde wijlen Wautgherus met 

Sint-Jan beurde, gaande uit een huis29,30 en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Arnoldus Poeldonc enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Ysebout anderzijds, (3) een b-erfcijns van 57 

schelling, die voornoemde wijlen Johannes Pijnappel gekocht had van 

Martinus Handschoenmaker, (4) een b-erfpacht van 6 zester rogge, die 

voornoemde wijlen Johannes Pijnappel verworven had van Martinus 

Handschoenmaker, (5) 8 morgen land van voornoemde wijlen Wautgherus, 

ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die Geer, (6) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Heijlwigis 

gekocht had van Henricus van Evershoet, (7) een b-erfcijns van 20 

schelling, gaande uit een erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Dolen, in 

                         
29 Zie ← BP 1177 f 112v 01 za 19-03-1384 (1), verkoop van een 

erfcijns van 8 pond 11 schelling uit een erfcijns van 25 pond die 

gaat uit onder meer dit huis. 
30 Zie → BP 1177 f 375r 08 do 08-08-1387, verkoop van een erfcijns 

van 8 pond 11 schelling uit een erfcijns van 25 pond die uit dit huis 

gaat. 
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Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat, (8) een b-erfcijns van 

40 schelling, die Walterus van Herpen aan voornoemde wijlen 

Wautgherus betaalt. 

 

Heijlwigis #filia quondam Alberti de Bucstel# relicta quondam 

Wautgheri dicti Pijnappel #filii quondam Johannis Pijnappel# cum 

tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Nijcholaus filius quondam Wolteri dicti de Scerpenborch 

dicto quondam Wautghero solvere tenebatur #hereditarie Andree# 

item hereditarius census novem librarum monete quem dictus quondam 

Wautgherus solvendum habere (dg: me) Johannis ex domo et area sita 

in Busco in vico Orthensi contigue iuxta hereditatem quondam 

Arnoldi Poeldonc ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ysebout ex 

alio item hereditarium censum quinquaginta septem solidorum quem 

dictus quondam Johannes Pijnappel erga Martinum cijrothecarium 

emendo acquisiverat item hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis quam dictus quondam Johannes Pijnappel erga Martinum 

cijrothecarium acquisiverat item (dg: quatuor) #octo# iugera terre 

dicti quondam Wautgheri sita in loco dicto die Hoeven ad locum 

dictum die Gheer item hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam dicta Heijlwigis erga Henricum de 

Evershoet emendo acquisiverat item hereditarium censum XX 

solidorum solvendum hereditarie ex hereditate quondam Arnoldi 

dicti Dolen sita in Busco ad finem vici dicti Colperstraet item 

hereditarium censum (dg: XX) XL solidorum quem Walterus de Herpen 

dicto quondam Wautghero solvere tenebatur ut dicebat supportavit 

Johanni Coptiten filio Gerardi de Vladeracken suo genero cum 

Heijlwige sua uxore filia primodictorum Heijlwigis et quondam 

Wautgheri nomine dictos ad jus cum omnibus litteris quas habuit et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 332v 04 za 12-01-1387. 

Willelmus zvw Rodolphus gnd Roef die Volre van Volkel en Boudewinus 

zv Gerardus gnd Heren Aelbrechts soen, voor voornoemde Willelmus en 

voor Rodolphus en Heijlwigis, kvw Arnoldus zvw voornoemde Rodolphus, 

en Henricus zvw voornoemde Rodolphus en Thomas gnd Erenbrechts ev 

Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus, voor henzelf (Henricus en Thomas) 

en voor Katherina dvw voornoemde Rodolphus maakten een erfdeling van 

de goederen van voornoemde wijlen Rodolphus. 

Eerstgenoemde Willelmus voor een helft en voornoemde Rodolphus en 

Heijlwigis, kvw Arnoldus zvw voornoemde Rodolphus, voor de andere 

helft31 kregen een huis en erf van wijlen voornoemde Rodolphus, in 

Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Willelmus Wegen 

enerzijds en erfgoed van Walterus Penninc anderzijds. Voornoemde 

Henricus en Thomas beloofden dat voornoemde Katherina hiermee zal 

instemmen. 

 

Willelmus filius quondam (dg: Willelmi) Rodolphi dicti Roef die 

Volre de Volkel (dg: et Boudewinus filius) et Boudewinus filius 

(dg: quondam) Gerardi dicti Heren Aelbrechts soen (dg: po se) 

scilicet pro dicto Willelmo et pro Rodolpho et Heijlwige liberis 

quondam Arnoldi filii dicti quondam Rodolphi atque Henricus filius 

dicti quondam Rodolphi et (dg: iThomas) Thomas (dg: fi) dictus 

Erenbrechts soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie dicti quondam Rodolphi pro se ipsis Henrico et 

Thoma atque pro Katherina filia dicti quondam Rodolphi palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de bonis 

                         
31 Zie → BP 1175 f 134v 07 ±do 24-01-1387, verkoop van deze helft van 

het huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1387 02. 

 

26 

dicti quondam Rodolphi mediante qua divisione domus et area dicti 

quondam Rodolphi sita in Busco in vico dicto die Boertsche Straet 

inter hereditatem Willelmi Wegen ex uno et inter hereditatem 

Walteri Penninc ex alio ut dicebat primodicto Willelmo et dictis 

Rodolpho et Heijlwigi liberis quondam Arnoldi filii dicti quondam 

(dg: A) Rodolphi cesserunt in partem scilicet primodicto Willelmo 

pro una medietate et dictis Rodolpho et Heijlwigi pro altera 

medietate promittentes ratam servare #et dampna equaliter 

portabunt# (dg: quo f) promiserunt insuper dicti Henricus et 

Thomas indivisi super omnia quod ipsi dictam (dg: Eizabeth) 

Katherinam (dg: quamcito) dicte divisioni facient consentire super 

dicta domo et area quamcito ad annos pubertatis ad opus primodicti 

Willelmi et dictorum Rodolphi et Heijlwigis liberorum dicti 

quondam Arnoldi facient renunciare. Testes ....... et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 332v 05 za 12-01-1387. 

Voornoemde Henricus, Thomas en Katherina kregen de erfgoederen die 

voornoemde wijlen Rodolphus en zijn laatste vrouw Hadewigis tijdens 

hun huwelijk verworven hadden, onder Nistelrode en in Herpen. 

Voornoemde Willelmus en Boudewinus beloofden dat voornoemde Rodolphus 

en Heijlwigis, kvw voornoemde Arnoldus zvw voornoemde Rodolphus, 

zodra ze meerderjarig zijn, hiermee zullen instemmen. 

 

Et mediante qua divisione omnia bona hereditaria que dictus 

quondam Rodolphus (dg: stante) cum Hadewige sua ultima uxore (dg: 

...) #seu# stante matrimonio et thoro inter dictos (dg: Ro) 

quondam Rodolphum et Hadewigem eius (dg: so) uxorem acquisiverat 

quocumque locorum infra parochiam de (dg: U) Nijsterle seu eciam 

in [parochia] de Herpen consistentia sive sita ut dicebant dictis 

Henrico Thome et (dg: Elizabeth) #Katherine# cesserunt in partem 

ut alii recognoverunt promittentes ratam servare #et dampna 

equaliter portabunt# promiserunt insuper [dictus] Willelmus et 

dictus Boudewinus indivisi super omnia quod ipsi dictos Rodolphum 

et Heijlwigem liberos dicti quondam Arnoldi filii dicti quondam 

[Rodolphi] dicte divisioni facient consentire et ratam servare et 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint super premissis ad opus 

dictorum Henrici et Thome ....... ....... facient renunciare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 332v 06 za 12-01-1387. 

Voornoemde Willelmus en Baudewinus beloofden aan voornoemde Henricus 

en Thomas 8 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend of de waarde, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 17-

03-1387) te betalen. 

 

Dicti Willelmus et (dg: Tho) Baudewinus promiserunt dictis Henrico 

et Thome octo Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant placken pro 

[quolibet dobbel] computato seu valorem ad letare Jherusalem 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 332v 07 za 12-01-1387. 

Henricus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

7 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Henricus, Godefridus 

en Willelmus, kvw Willelmus ......., en Marcelius gnd van der Oer. 

 

Henricus Scilder hereditariam paccionem septem modiorum siliginis 

mensure de Busco venditam sibi ab Henrico Godefrido et Willelmo 

liberis quondam Willelmi ....... et Marcelio dicto van der Oe[r] 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 332v 08 za 12-01-1387. 

Gerardus Loij Willems soen en zijn vrouw Beatrix van den Putte 

beloofden aan Moers Gielijs soen van Gherwen 70 gulden, 30 Hollandse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-

1387) te betalen. 

 

Gerardus (dg: Loij) #Loij# Willems soen et Beatrix van den Putte 

eius uxor promiserunt Moers Gielijs soen de Gherwen septuaginta 

[gulden scilicet] XXX Hollant placken pro quolibet gulden 

computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 332v 09 za 12-01-1387. 

Willelmus Vos zvw Arnoldus gnd Gheertruden soen verkocht aan Petrus 

Gerijts soen tbv Katherina dvw Willelmus ....... soen alias gnd 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) .... .... en aan 

gelegen kamp, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen 

Willelmus ?die ....... enerzijds en ....... gnd Neve die Cuper 

anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

....... ......., gaande uit {f.333r} een huis, tuin en 3 lopen 

aangelegen roggeland, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen 

Agnes sv voornoemde verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

Jutta mv voornoemde Katherina, krijgt de pacht haar leven lang, 

althans indien zij geen man neemt. Zouden Katherina en Jutta 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht over naar 

voornoemde Petrus Gherijts soen, zijn zuster Katherina en Gerardus 

nzvw voornoemde Willelmus Wambusticker. 

 

Willelmus Vos filius quondam Arnoldi dicti Gheertruden soen 

hereditarie vendidit Petro Gerijts soen ad opus Katherine filie 

quondam Willelmi ....... soen alias dicti Wambusticker 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco [tradendam ex] 

.... .... .. campo terre sibi adiacente sitis in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Spoerdonc inter hereditatem Willelmi ?die 

....... ex uno ....... ....... ....... dicti Neve die Cuper ex 

alio atque ex hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Oerscot quam dictus venditor se solvendam [habere dicebat]  

 

1177 mf9 C 12 f.333. 

 Secunda post octavas epijphanie: maandag 14-01-1387. 

 in crastino Marcelii: donderdag 17-01-1387. 

 Tercia post octavas epijphanie: dinsdag 15-01-1387. 

 in die Marcelli: woensdag 16-01-1387. 

 

BP 1177 f 333r 01 za 12-01-1387. 

ex domo et orto et tribus lopinatis terre siliginee eis 

adiacentibus sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Agnetis sororis [dicti] venditoris ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

ex primodictis domo orto et campo prius solvenda et sufficientem 

facere tali condicione quod Jutta mater dicte Katherine dictam 

paccionem possidebit quamdiu vixerit et virum legitimum non 

acceperit neque duxerit post decessum tamen dicte Jutte et in 

eventu predicto ad dictam Katherinam hereditarie devolvendam et si 

contingat dictam Katherinam decedere sine prole legitima ... 

extunc dicta paccio statim post decessum dictarum Jutte et 

Katherine ad dictum Petrum Gherijts soen Katherinam eius sororem 
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et ad Gerardum filium naturalem dicti quondam Willelmi 

Wambusticker hereditarie et integraliter devolvetur et si 

contingat dictam Juttam (dg: v) maritum ducere legitimum extunc 

dicta paccio ad predictam Katherinam si ipsam pertunc vivere 

contingat alioquin ad dictos Petrum Katherinam eius sororem et 

Gerardum hereditarie sine dilatione devolvendam. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Jutte. 

 

BP 1177 f 333r 02 za 12-01-1387. 

Johannes Bierman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bierman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 333r 03 ma 14-01-1387. 

Willelmus van Langhelaer verhuurde aan Franco van Ghestel Willems 

soen, Johannes Bije zvw Walterus van Berkel, Bruijstinus gnd Jans 

soen en Johannes van de Eijnde de windmolen gnd tot Nedervonderen in 

Oisterwijk, welke eertijds was van hr Arnoldus Rover ridder svv 

voornoemde Willelmus van Langhelaer, voor een periode van 3 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Remigius (ma 01-10-1386). Zou de molen stil 

moeten staan, wegens adiusticatie of lasten gnd onraad of wegens 

reparatie boven een bedrag van 5 schelling per keer, dan vergoedt 

voornoemde Willelmus aan voornoemde Franco, Johannes Bije, 

Bruijstinus en Johannes per dag dat de molen stilstaat 12 Hollandse 

plakken. Als de timmerman op de molen aan het werk is en de molen 

daarbij stilstaat, zullen de huurders de molen te molenaars recht 

bezitten. Als voornoemde Franco, Johannes, Bruijstinus en Johannes 

bij het herstel van de molen per keer meer uitgeven dan 5 schelling 

mogen zij na verloop van de huurperiode van drie jaar de molen pro 

rata langer bezitten totdat voornoemde Willelmus hen alles vergoed 

zal hebben dat door hen per keer boven 5 schelling is uitgegeven. 

 

Willelmus de Langhelaer molendinum venti dictum tot Nedervonderen 

(dg: qu) situm in parochia de Oesterwijc quod molendinum venti 

fuerat olim domini Arnoldi Rover militis soceri dicti Willelmi ut 

dicebat locavit Franconi de Ghestel Willems soen Johanni Bije 

filio quondam Walteri de Berkel Bruijstino dicto Jans soen et 

Johanni van de Eijnde ab eisdem ad spacium trium annorum a festo 

Remigii proxime preterito deinceps sine medio sequentium (dg: 

poss) libere possidendum promittens warandiam et obligationem 

deponere promisit insuper super omnia (dg: q) dictus Willelmus 

quod si (dg: dictum) ad dictum molendinum venti (dg: imposterum) 

#dictis tribus annis durantibus# ex parte dicti Willelmi seu ex 

parte onerum dictum dictorum onraet #exinde faciendorum# fiet 

aliqua adiusticatio ita quod per hoc dictum molendinum staret 

otiosa et sine molicione quod exponetur stonde stille seu si 

dictum molendinum occacione structure et edificationis quarum 

expense extradent (dg: ul) quolibet vice ultra quinque solidos 

communis pagamenti staret (dg: ociu) ocium et sine molicione quod 

exponetur stonde stille quod extunc dictus Willelmus dabit dictis 

Franconi Johanni Bije Bruijstino et Johanni quolibet die quo 

dictum molendinum (dg: stat) stare otiosum et sine molicione quod 

exponetur stonde stille pro dampnis dict[is] Franconi Johanni 

Bruijstino et Johanni exinde eveninentibus seu eventuris duodecim 

Hollant placken scilicet quando (dg: di) carpentarius est iuxta 

dictum molendinum edificandum defectum dictum molendinum tunc 

dictum molendinum stabit ociosum quod exponetur stille ad jus 

molendinarii eo tempore quo dictus carpentarius carpentaverit 

dictum molendinum conventum est etiam quod si dicti Franco 

Johannes Bruijstinus et Johannes in edificatione et structura 

dicti molendini aliquod exponent (dg: ultra) quolibet vice ultra 
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quinque solidos communis pagamenti (dg: ex) extunc dicti Franco 

Johannes Bruijstinus et Johannes post dictos tres annos tenebunt 

et possidebunt #dictum molendinum pro rata temporis# quousque 

dictus Willelmus dictis Franconi Johanni Bruijstino et Johanni 

persolverit quecumque ut sic ab eis expositum fuit in edificacione 

et (dg: r.) structura dicti molendini #quolibet vice ultra quinque 

solidos#. Testes Luce et Ouden datum secunda post octavas 

epijphanie. 

 

BP 1177 f 333r 04 ma 14-01-1387. 

(dg: Willelmus Balijart). 

 

BP 1177 f 333r 05 do 17-01-1387. 

Jacobus gnd Rutten verkocht aan Johannes van Swalmen (1) de helft van 

een huis32 en erf in den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Reijnerus Kul enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd 

Philips soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemd erfgoed 

van Reijnerus Kul, aan hem verkocht33 door Jacobus zvw Godefridus gnd 

Dunnecop, (2) de helft van een huis en erf in den Bosch, aan het eind 

van de Orthenstraat, tussen ergoed van Johannes gnd Culle enerzijds 

en erfgoed van Johannes gnd Busscher zvw ....... Crulliart 

anderzijds, te weten de helft naast erfgoed van voornoemde Johannes 

Busscher, aan hem verkocht door Jacobus zvw Godefridus Dunnecop. 

 

[Jac]obus dictus Rutten medietatem domus et aree site in Busco ad 

vicum Ortensem inter hereditatem Reijneri Kul ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Philips [soen] ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

Reijneri Kul predicti venditam sibi a Jacobo filio quondam 

Godefridi dicti Dunnecop prout in litteris [atque] medietatem 

domus et aree site in Busco in vico Ortensi ad finem eiusdem vici 

inter hereditatem Johannis dicti Culle ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Busscher filii quondam ....... Crulliart ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est (dg: versus) #contigue 

iuxta# hereditatem dicti Johannis Busscher venditam sibi a Jacobo 

filio quondam Godefridi Dunnecop prout in litteris [vendidit] 

Johanni de Swalmen (dg: cum litteris et) supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Ywanus et Aa datum in crastino Marcelii. 

 

BP 1177 f 333r 06 di 15-01-1387. 

....... zvw Hermannus Bac en Johannes van Eijcke de oudere beloofden 

aan Yda wv Arnoldus Avemari 100 ....... ....... en 75 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te 

betalen. 

 

....... filius quondam Hermanni Bac et Johannes de Eijcke senior 

promiserunt (dg: Yd) Yde relicte quondam Arnoldi Avemari (dg: et 

Herman) centum aureos denarios communiter .... ...... [vocat]os 

atque septuaginta quinque Brabant dobbel seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum tercia 

post octavas epijphanie. 

 

BP 1177 f 333r 07 di 15-01-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

                         
32 Zie → BP 1178 f 360v 04 di 01-03-1390, geheel het huis wordt overgedragen aan 
Engbertus Wouters soen smid en diens vrouw Mechtildis dvw Arnoldus van Goch. 
33 Zie ← BP 1176 f 337v 08 di 19-01-1384, verkoop van deze helft van het huis. 
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[Primus servabit alium] indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 333r 08 ±di 15-01-1387. 

Godefridus Visscher en zijn vrouw Heijlwigis ndv Johannes Slotel wv 

Jacobus zvw Jacobus van Ghempe droegen over aan Arnoldus Mol szvw 

voornoemde Johannes van Ghempe het vruchtgebruik, dat aan voornoemde 

Heijlwigis behoort, in ¾ deel van 2 kamers met ondergrond, in Den 

Bosch, ter plaaatse gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Metta Leppers 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Boijen, nu Johannes van den 

Dijk, anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan de stadsmuur. 

 

[34Godefridus] Visscher maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris filie (dg: quo) #naturalis# Johannis Slotel relicte 

quondam Jacobi filii quondam Jacobi de Ghempe et dicta [Heijlwigis 

cum eodem tam]quam cum tutore usufructum dicte Heijlwigi 

competentem in tribus quartis partibus duarum camerarum cum suis 

fundis sitarum in Busco ad [locum dictum Huls] inter hereditatem 

quondam Mette (dg: Lupper) Leppers ex uno et inter hereditatem 

(dg: Joh) quondam Johannis Boijen nunc ad Johannem de Aggere 

spectantem ex alio ....... ....... ....... retrorsum ad murum 

oppidi de Busco ut dicebant supportaverunt Arnoldo Mol genero 

dicti quondam Johannis de Ghempe promittentes ratam servare et 

obligationem et ....... in dicto usufructu existentem deponere. 

 

BP 1177 f 333r 09 wo 16-01-1387. 

Godefridus Visscher en zijn vrouw Heijlwigis ndv Johannes van Slotel 

wv Jacobus zvw Jacobus van Ghempe droegen over aan Andreas Mol szvw 

voornoemde Jacobus van Ghempe het vruchtgebruik, dat aan voornoemde 

Heijlwigis behoort, in (1) ¾ deel van 2 kamers35 met ondergrond, in 

Den Bosch, aan de plaats gnd Huls, tussen erfgoed waarin Hadewigis 

Stripen overleden was enerzijds en erfgoed van wijlen Metta Leppers 

anderzijds, (2) ¾ deel van een tuin, bij het huis en erf, waarin 

voornoemde wijlen Hadewigis overleden was, lijnrecht strekkend vanaf 

voornoemde 2 kamers tot aan de stadsmuur, uitgezonderd de osendruppen 

van het huis en een ledig erfgoed liggend voor en achter voornoemd 

huis, zoals afgepaald. 

 

[36Godefridus Vi]sscher maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris filie naturalis Johannis de Slotel relicte quondam 

Jacobi filii quondam Jacobi [de Ghempe et] dicta Heijlwigis cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Heijlwigi competentem in 

tribus quartis partibus duarum camerarum cum earum fundis 

[sitarum] in Busco ad locum dictum Huls inter hereditatem in qua 

Hadewigis Stripen decessit ex uno et inter inter hereditatem 

quondam Mette Leppers [ex alio atque in] tribus quartis partibus 

(dg: ort) cuiusdam orti siti ibidem prope domum et aream in qua 

dicta quondam Hadewigis decessit tendentis [a dictis duabus 

cameris] linealiter ad murum oppidi de Busco salvis tamen et 

exceptis stillicidiis (dg: dicte) ipsius #domus# atque (dg: vacu) 

vacua hereditate ante eandem [domum et retro eandem domum situata] 

situata prout ibidem sita est #et limitata# ut dicebant 

supportaverunt Andree! Mol genero dicti quondam Jacobi de Ghempe 

promittentes ratam [servare et obligationem in dicto usufructu] 

existentem deponere. Testes Erpe et Berwout datum in die Marcelli. 

 

                         
34 Aanvulling op basis van BP 1175 f 134r 05. 
35 Zie → BP 1175 f 134r 05 vr 18-01-1387, verkoop van geheel deze 

goederen. 
36 Aanvulling op basis van BP 1175 f 134r 05. 
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1177 mf9 C 13 f.333v. 

 in die Marcelli: woensdag 16-01-1387. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1387. 

 

BP 1177 f 333v 01 wo 16-01-1387. 

Arnoldus gnd Veer van Hedel droeg over aan Elizabeth, dvw hr 

Willelmus investiet van Hedel en wv wijlen Theodericus gnd Zoetmelc, 

tbv haar en kv voornoemde Elizabeth en wijlen Theodericus, alle 

goederen, die aan Elizabeth dvw voornoemde Theodericus Zoetmelc 

gekomen waren na overlijden (er staat: van Elizabeth mv eerstgenoemde 

Elizabeth resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar 

voornoemde vader Theodericus; maar dat zal waarschijnlijk moeten 

zijn:) van haar vader resp. die aan haar zullen komen na overlijden 

van haar voornoemde moeder Elizabeth, aan hem verkocht door 

voornoemde Elizabeth dvw Theodericus gnd Zoetmelc. Elizabeth ndvw hr 

Willelmus zal, zolang ze leeft, de helft van de goederen hebben, en 

voornoemde kinderen de andere helft. Na overlijden van voornoemde 

Elizabeth ndvw hr Willelmus zullen voornoemde kinderen de goederen in 

hun geheel bezitten. Zouden voornoemde kinderen overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaan de goederen, nadat ook voornoemde 

Elizabeth ndvw hr Willelmus zal zijn overleden, naar erfg vw 

voornoemde Theodericus. 

 

Arnoldus dictus Veer de Hedel omnia bona Elizabeth filie !quondam 

Theoderici dicti Zoetmelc de morte quondam Elizabeth matris 

primodicte Elizabeth jure successionis hereditarie advoluta atque 

post mortem !dicti Theoderici sui patris successione !advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita vendita sibi a primodicta 

Elizabeth prout in litteris supportavit Elizabeth (dg: re) filie 

#naturali# quondam domini Willelmi investiti olim de Hedel relicte 

dicti quondam Theoderici Zoetmelc (dg: cum) ad opus sui et ad opus 

liberorum (dg: dicte) eorundem liberorum Elizabeth et quondam 

Theoderici ab eis pariter genitorum cum litteris et jure 

promittens ratam servare tali condicione quod dictus! Elizabeth 

filia (dg: dicti) naturalis dicti quondam domini Willelmi 

medietatem dictorum bonorum ad suam vitam possidebit et dicti 

liberi ad vitam eiusdem Elizabeth reliquam medietatem dictorum 

bonorum possidebunt post decessum tamen (dg: eor) eiusdem 

Elizabeth filie naturalis dicti quondam domini Willelmi ad dictos 

suos liberos integraliter possidenda hoc eciam addito quod si 

contingat dictos liberos omnes decedere (dg: ..) sine prole 

legitima quod extunc dicta bona (dg: ad heredes dicti quondam here 

jure devolve) post decessum dictorum Elizabeth filie naturalis 

dicti quondam domini Willelmi et suorum liberorum predictorum (dg: 

... ab) ad heredes dicti quondam Theoderici hereditarie 

devolventur. Testes Erpe et Berwout datum (dg: q) in die Marcelli. 

 

BP 1177 f 333v 02 do 17-01-1387. 

Petrus zv Johannes van Os wonend ter plaatse gnd Schadewijk verkocht 

aan Jacobus van den Weghe zvw Arnoldus gnd Oldeken een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit 3½ bunder land, in Herpen, ter plaatse gnd Schadewijk, 

tussen Arnoldus zv voornoemde Johannes van Os enerzijds en 

Gheerburgis dv Willelmus gnd Eijfeleer anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Petrus filius (dg: quondam) Johannis de Os commorantis in loco 

dicto Scadewijc hereditarie vendidit Jacobo van den Weghe filio 

quondam Arnoldi dicti Oldeken hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex tribus et dimidio bonariis terre 
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(dg: silig) sitis in parochia de Herpen in loco dicto Scadewijc 

inter hereditatem Arnoldi filii dicti Johannis de Os ex uno et 

inter hereditatem Gheerburgis (dg: dicte Eijfel) filie Willelmi 

dicti Eijfeleer ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Erpe et Berwout datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1177 f 333v 03 do 17-01-1387. 

Reijnerus gnd Loesken zvw Henricus Mudeken verkocht al zijn 

erfgoederen onder Kessel, Maren, Lith en Lithoijen aan Henricus van 

Werthusen. 

 

Reijnerus (dg: f) dictus Loesken filius quondam Henrici Mudeken 

omnes suas hereditates et bona #hereditaria# sua quecumque 

quocumque infra parochias de Kessel de Maren et de Lijt et de 

Lijttoijen consistentia sive sita ut dicebat vendidit Henrico de 

Werthusen promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 333v 04 do 17-01-1387. 

Voornoemde Henricus van Werthusen verhuurde voornoemde erfgoederen 

aan voornoemde Reijnerus, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

heden, per jaar voor 50 oude schilden, met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Henricus de Werthusen #dictas hereditates# locavit dicto 

Reijnero ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium (dg: pro) anno quolibet dictorum sex annorum pro 

quinquaginta aude scilde #nativitatis Domini# promittens ratam 

servare et alter repromisit #super omnia#. Testes datum testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 333v 05 do 17-01-1387. 

Voornoemde Reijnerus verkocht al zijn beesten, varend goed en 

roerende goederen aan voornoemde Henricus. 

 

Dictus Reijnerus omnes suas bestias et bona pecoralia sua 

quecumque et bona sua mobilia et parata ab eo habita et habenda 

quocumque con[sistentia] vendidit dicto Henrico promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 333v 06 do 17-01-1387. 

Jutta dvw Johannes Meijs verkocht aan Johannes van Troest een 

n-erfcijns37 van 16 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis38,39,40,41 en erf in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels 

                         
37 Zie → BP 1178 f 131r 11 wo 22-12-1389, verkoop van een cijns van 4 pond uit de 
cijns van `6 pond. 
38 Zie → BP 1179 p 261r 04 vr 30-06-1391, Johannes van Troest belooft een erfcijns van 
40 schelling uit zijn helft van dit huis en van een tuin achter dit huis. 
39 Zie → BP 1179 p 261r 05 vr 30-06-1391, de/een helft die Johannes Troest in dit huis 
heeft, had hij verkregen van Jutta gnd Meijs. Reijnerus, Godefridus, Johannes en 

Bertoldus, kvw Johannes Korf, Bodo van den Stocke en Godefridus van Beke deden afstand 

van deze helft; en Johannes Troest beloofde aan hen een cijns van 40 schelling uit 

deze helft. 
40 Zie → BP 1179 p 113r 10 vr 10-11-1391, Godescalcus gnd van Hijntam en Johannes van 
Troest hadden dit huis gekocht van Jutta dvw Johannes gnd Moij; Godescalcus gnd van 

Hijntam droeg nu zijn helft over aan Godefridus gnd Merskens zvw Johannes van 

Dommellen bakker. 
41 Zie → BP 1178 f 197r 13 wo 29-11-1391, Godescalcus gnd van Hijntam en 
Johannes van Troest hadden dit huis gekocht van Jutta dvw Johannes gnd Moij; Johannes 

van Troest droeg nu zijn helft over aan Godefridus gnd Merskens zvw Johannes van 

Dommellen bakker. 
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Poort, tussen erfgoed van Johannes van Malle enerzijds en erfgoed van 

Theodericus smid van Hezewijc anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 50? schelling. 

 

Jutta filia quondam Johannis Meijs cum tutore hereditarie vendidit 

Johanni de Troest hereditarium censum XVI librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis #et# mediatim Domini ex 

domo et area sita in Busco (dg: ex) ad finem vici Hijnthamensis 

extra portam dictam Pijnappels Port inter hereditatem Johannis de 

[?...]malle ex uno et inter hereditatem Theoderici fabri de 

Hezewijc ex alio ut dicebat promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinq[uaginta?] 

solidorum exinde prius solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 333v 07 do 17-01-1387. 

Andreas gnd Lijsscap verkocht aan Godefridus gnd Moens van Zoemeren 

de navolgende erfgoederen in Asten, (1) een stuk land, ter plaatse 

gnd aan Geen ......., tussen Arnoldus Doernkens enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (2) een stuk land, achter de kerk aldaar, tussen 

Willelmus van Roesven enerzijds en Heijlwigis van der Heijden 

anderzijds, (3) een stuk land en aangelegen tuin, op de Gemene 

Akkers, tussen voornoemde Andreas Lijsscap enerzijds en Yseboldus 

....... anderzijds, (4) een stuk land, tussen Mathijas gnd die 

Custers soen enerzijds en ....... ....... anderzijds, (5) een beemd 

naast de dijk van Asten, tussen voornoemde dijk enerzijds en wijlen 

Johannes van Hal anderzijds, aan hem uitgegeven door ....... van 

Berkel, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Andreas dictus Lijsscap hereditates infrascriptas sitas in 

parochia de Asten primo videlicet peciam terre sitam (dg: in) ad 

locum dictum aen Gheen ....... inter hereditatem Arnoldi Doernkens 

ex uno et inter communitatem ex alio item peciam terre sitam retro 

ecclesiam ibidem inter hereditatem Willelmi de Roesven ex [uno et 

inter hereditatem] Heijlwigis van der Heijden ex alio + item 

peciam terre sitam inter hereditatem Mathije dicti die Custers 

(dg: de) soen ex uno et inter hereditatem (dg: dictorum) ....... 

....... [ex] alio atque pratum situm iuxta aggerem de Asten inter 

eundem aggerem ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Hal 

ex alio datas sibi ad pac[tum a] ....... [de] Berkel prout in 

litteris vendidit Godefrido dicto Moens de Zoemeren supportavit 

cum litteris et jure (dg: ..) promittens ratam servare et 

obligationem ex [parte sui deponere] !ex paccione (dg: et red) in 

dictis litteris contenta. Testes (dg: ..) datum supra. 

 

BP 1177 f 333v 08 do 17-01-1387. 

+ atque peciam terre et (dg: p) ortum ei adiacentem sitos supra 

(dg: agros) communes agros inter hereditatem dicti Andree Lijsscap 

ex uno et inter hereditatem Ysebol[di] ....... 

 

BP 1177 f 333v 09 do 17-01-1387. 

Johannes Luwe zvw Willelmus gnd Luwe beloofde aan Johannes Matheus 

soen 20 oude schilden, .. ....... voor 1 oude schild gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

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

Johanni Matheus soen XX aude scilde scilicet XL.. ....... ....... 

aude scilt computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 333v 10 do 17-01-1387. 

Ghibo zvw Hermannus Bac leerbewerker gaf uit aan Ghibo van Eijcke (1) 
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alle erfgoederen, die waren van wijlen voornoemde Hermannus Bac, 

gelegen onder ......., ......., Dinther en Veghel; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de grondcijnzen en de cijnzen aan de naburen, (b) 

een b-erfcijns van 9 pond 10 schelling geld, aan waarschijnlijk 

Johannes van Eijcke, (c) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, aan voornoemde Johannes van Eijcke, (d) een b-erfpacht van 6 

zester ....... ....... ....... Bathen, en thans voor (e) een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met ....... te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Ghibo van Eijcke tot onderpand 

(2) al zijn erfgoederen in ......., Nistelrode, Dinther en Veghel. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Bac (dg: frun) frunitoris omnes 

hereditates que fuerant dicti quondam Hermanni Bac quocumque 

locorum infra parochias [de] ....... ....... (dg: ad locum dictum 

Vorstenbossche situatas) et de Dijnter et de Vechel sitas ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: p) Gh[iboni de 

Eijcke] ....... ab eodem hereditarie possidendas !anno quolibet 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi #et vicinorum 

(dg: de Nijste)# et pro hereditario censu novem librarum et X 

solidorum monete ?Jo[hanni de Eijcke?] et pro hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Johanni de 

Eijcke exinde solvenda et pro hereditaria paccione sex 

sext[ariorum] ....... ....... ....... Bathen exinde solvenda 

dandis etc et pro hereditaria paccione sex modiorum siliginis (dg: 

d) mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie ....... ....... 

....... ....... ....... ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem dictus 

Ghibo de Eijcke omnes suas hereditates sitas ....... ....... 

....... ....... parochias de Nijsterle de Dijnter et de Vechel 

sitas ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 333v 11 .. 30-12-1578. 

Opnieuw geïngrosseerd. 

 

Ad instantiam Jacobi Cornaetssoen et Geradi rentmr presens 

contractus et littera paccionis secundario ingrossatum eo quo 

affirmaverunt medio eorum juramento litteras ?primarie ext[inctas?] 

esse ?penitus sic ut ....... nequeant pr.. ordo....... prout in 

forma. Actum de consensu dominorum scabinorum videlicet Stegen et 

Everswijc die penultima decembris anno XVc LXXVIII. 

 

1177 mf9 C 14 f.334. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1387. 

 Quinta post Agnetis: donderdag 24-01-1387. 

 

BP 1177 f 334r 01 do 17-01-1387. 

Arnoldus Alarts soen verkocht aan Johannes Bathen soen van Gheffen 

(1) 1 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd op den Ham, naast 

de windmolen aldaar, tussen Willelmus van Nuwelant enerzijds en 

Everardus gnd Ghenen Suager anderzijds, (2) 3 lopen roggeland, in 

Geffen, ter plaatse gnd op het Veld, tussen Gerardus Hannen soen 

enerzijds en erfgoed gnd Sassen Land anderzijds, (3) 1 lopen 

roggeland, in Geffen, naast een kamp van Gerardus zv Arnoldus gnd 

Mans, tussen hr Rijcoldus Koc enerzijds en Herbertus van Essche 

anderzijds, belast met 2 penning oude cijns aan de naburen van Geffen 

en 4 1/5 lopen rogge. 

 

Arnoldus Alarts soen (dg: quinque lop) unam lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia de Geffen in loco dicto op den Ham 

iuxta molendinum venti [ibidem inter] hereditatem Willelmi de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Everardi #dicti# Ghenen 
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Suager ex alio atque tres lopinatas terre siliginee sitas in dicta 

parochia ad locum dictum opt Velt inter hereditatem Gerardi Hannen 

soen ex uno et inter hereditatem dictam Sassen Lant ex alio item 

unam lopinatam terre siliginee sitam in dicta parochia iuxta (dg: 

hereditatem) campum Gerardi filii Arnoldi dicti Mans inter 

hereditatem domini Rijcoldi Koc ex uno et inter hereditatem 

Herberti de Essche ex alio ut dicebat vendidit Johanni Bathen soen 

de Gheffen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

II denariis antiqui census vicinis de Gheffen et quatuor lopinis 

(dg: lop) siliginis et quinta parte unius lopini (dg: -s) 

siliginis exinde solvendis. Testes Ywanus et Aa datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1177 f 334r 02 do 17-01-1387. 

Johannes zv Ghisbertus Sceijvel verkocht aan Marcelius nzvw Marcelius 

Meijssen soen een n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft in 2 hoeven, die waren van wijlen 

Johannes gnd Coninc Jan van Steensel grootvader van voornoemde 

verkoper, in Kneghsel, ter plaatse gnd ?Volfhoven, reeds belast met 

de onraad. 

 

Johannes filius Ghisberti Sceijvel hereditarie vendidit Marcelio 

filio naturali quondam Marcelii Meijssen soen hereditarium censum 

(dg: qu) quinque librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate ad dictum venditorem spectante in duobus 

mansis qui fuerant quondam Johannis dicti Coninc Jan de Steensel 

(dg: reg) avi olim dicti venditoris sitis in parochia de Knechel 

in loco dicto [?V]olfhoven et (dg: e) in attinentiis dictorum 

duorum mansorum quocumque locorum sitis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus dictis onraet annuatim exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 03 do 17-01-1387. 

Godefridus zv Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Johannis Sceijvel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 04 do 17-01-1387. 

Jacobus zv Petrus van Berze ev Hilla dvw Lambertus van Enghelant 

verkocht aan Jacobus van Enghelant alle goederen, die aan voornoemde 

Hilla gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Jacobus filius Petri de Berze maritus et tutor legitimus Hille sue 

uxoris filie quondam Lamberti de Enghelant omnia et singula bona 

#(dg: hereditaria)# dicte Hille de morte quondam parentum eiusdem 

#Hille# successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat vendidit Jacobo de Enghelant promittens (dg: 

warandiam et obligationem deponere) ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 05 do 24-01-1387. 

Voornoemde Jacobus van Enghelant droeg voornoemde goederen over aan 

Lambertus zvw Lambertus van Enghelant. 

 

Dictus Jacobus de Enghelant dicta bona supportavit Lamberto filio 

quondam Lamberti de Enghelant promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Ouden datum 

quinta post Agnetis. 
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BP 1177 f 334r 06 do 24-01-1387. 

Jacobus van Enghelant en Lambertus zvw Lambertus van Enghelant 

beloofden aan Jacobus zv Petrus van Berze 100 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Vastenavond aanstaande 

(di 19-02-1387) te betalen. 

 

Jacobus de (dg: Eng) Enghelant et Lambertus filius quondam 

Lamberti de Enghelant promiserunt Jacobo filio Petri de Berze 

centum licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 07 do 24-01-1387. 

Rodolphus zvw Arnoldus Vrient verhuurde aan Mijchael zv Johannes gnd 

Loden soen een stuk roggeland, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Poeldonk, tussen Arnoldus Didden soen enerzijds en 

Arnoldus Colen soen anderzijds, voor een periode van 20 jaar, 

ingaande heden, gedurende 19 van de 20 jaar voor 3 zester rogge, 

Bossche maat, per jaar, en in het laatste jaar voor 3 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Vrient peciam terre siliginee 

sitam infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Poeldonc 

inter hereditatem Arnoldi Didden soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Colen soen ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Mijchaeli filio (dg: q) Johannis dicti Loden #soen# ab eodem 

ad spacium viginti annorum datam presentium sine medio sequentium 

possidendam anno quolibet (dg: dictorum XX annorum pro tribus 

sextar) XIX annorum de dictis XX annis pro tribus sextariis 

siliginis mensure de Busco et in ultimo anno dictorum XX annorum 

pro tribus lopinis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum XX annorum purificationis et primo termino 

a purificationis proxime futuro ultra annum promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 08 do 24-01-1387. 

Johannes gnd die Jonghe zv Johannes gnd die Jonghe van Herpen 

verkocht aan Herbertus Truden soen van Kessel een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit de helft, behorend aan Arnoldus van Os zv Johannes van Os, in een 

hoeve van voornoemde Johannes van Os, in Herpen, ter plaatse gnd 

Schadewijk, in welke helft van de hoeve Hilla sv voornoemde Arnoldus 

van Os 1 bunder land heeft liggen, welke pacht aan hem was verkocht 

door voornoemde Arnoldus van Os. 

 

Johannes dictus die Jonghe filius (dg: quo) Johannis dicti die 

Jonghe de Herpen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex medietate ad Arnoldum de Os filium Johannis de 

Os spectante in quodam manso dicti Johannis de Os sito in parochia 

de Herpen in loco dicto Scadewijc et in qua medietate dicti mansi 

Hilla soror dicti Arnoldi de Os unum bonarium terre habet (dg: 

situatum) situatum venditam sibi a dicto Arnoldo de Os prout in 

litteris vendidit [Her]berto Truden soen (dg: cum li de L) de 

Kessel supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 09 do 24-01-1387. 

Willelmus Bijtter verkocht aan Willelmus Hels een stuk beemd, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, ter plaatse gnd op de Voertheuvel, 
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beiderzijds tussen voornoemde Willelmus Hels. 

 

[Wi]llelmus Bijtter peciam prati sitam in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Bruggen (dg: inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et 

inter utroque latere) ad locum [dictum] op den Voerthoevel inter 

hereditatem Willelmi Hels ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat (dg: promittens warandiam et) vendidit dicto Willelmo (dg: 

pro) Hels promittens [warandiam] tamquam de allodio et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 10 do 24-01-1387. 

....... Proeft van Bucstel en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 12 oude Franse schilden met Pasen aanstaande 

(zo 07-04-1387; 7+28+31+7=73 dgn) te betalen. 

 

....... [Pr]oeft de Bucstel et Sijmon de Mijrabello promiserunt 

Philippo Jozollo etc XII aude scilde Francie ad pasca proxime 

futurum persolvendos (dg: et p...). [Testes datum] supra. 

 

BP 1177 f 334r 11 do 24-01-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Primus servabit alium indem]pnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 12 do 24-01-1387. 

....... van Dijnter en Walterus Sleijnninc beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 33 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 

19-02-1387; 7+19=26 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

....... de Dijnter et Walterus (dg: fil) Sleijnninc promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXXIII aude scilde Francie ad carnisprivium 

proxime [futurum persolvendos] pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 13 do 24-01-1387. 

....... van Vinckenscoet beloofde aan Laurencius van den Velde 77 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en .. 

....... plakken met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

....... de Vinckenscoet promisit Laurencio van den Velde 

septuaginta septem licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt [computato] ....... ....... placken ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 14 do 24-01-1387. 

....... ....... zvw Willelmus van den Hoeve verkocht aan Johannes zvw 

Rodolphus gnd Roef Straetman, Henricus van Baest, Henricus ....... en 

Fabianus van Mierle een n-erfpacht van 24 lopen rogge, maat van Son, 

met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit twee stukken land van 

wijlen Engbertus van den Camp, 10 lopen rogge groot, (1) een stuk 

land in Woensel, tussen erfg vw Willelmus van Gheswinckel enerzijds 

en ....... ....... in Woensel anderzijds, (2) een stuk land van 

voornoemde wijlen Engbertus, in Son, tussen erfgoed behorend aan het 

altaar van Sint-Katherina in ....... ....... enerzijds en Johannes 

gnd Truden Man zvw Johannes van Vroenhoven anderzijds. De brief 

overhandigen aan Henricus van BaeSint- 

 

....... ....... ....... (dg: de Zonne) #?filius quondam Willelmi 

van den Hoeve# hereditarie vendidit Johanni (dg: Henrico et Henr) 

filio quondam Rodolphi dicti Roef Straetman Henrico de Baest 

Henrico ....... et Fabiano de Mierle hereditariam paccionem XXIIII 

lopinorum siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie 
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purificationis et in Zonne tradendam ....... ....... ....... (dg: 

[pecii]s terre) #quondam Engberti van den Camp decem lopinos 

siliginis in semine capiente quarum una# pecia terre sita in 

parochia (dg: de Zonne) de Woenssel inter hereditatem heredum 

quondam Willelmi de Gheswinckel ex uno ....... ....... ....... 

....... in Woenssel ex alio atque #et altera# (dg: ex pecia) terre 

#dicti quondam Engberti# sita in parochia de Zonne inter 

hereditatem spectantem ad altare sancte Katherine situm ....... 

....... ....... ....... et inter hereditatem Johannis #dicti# 

Truden (dg: s) Man filii quondam Johannis de Vroenhoven ex alio 

#sunt site# ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et ....... ....... ....... ....... Testes datum supra. 

Tradetur littera Henrico de BaeSint- 

 

BP 1177 f 334r 15 do 24-01-1387. 

Heijmericus zvw Theodericus Heijmerics soen verkocht aan Ghibo zvw 

Johannes gnd Ghevarts wever een n-erfcijns42 van 4 pond geld, een 

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

uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, aan de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Johannes gnd Aelbrechts enerzijds en erfgoed 

van wijlen Ludekinus Haghen anderzijds, belast met cijnzen. 

 

[43Heijmericus filius quondam Theode]rici Heijmerics soen 

hereditarie vendidit Ghiboni filio quondam Johannis dicti Ghevarts 

textori hereditarium censum quatuor librarum monete [solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et] mediatim Domini ex domo et area 

dicti venditoris sita in (dg: parochia) #Busco# ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem (dg: Walteri de Loen) #Johannis dicti 

Aelbrechts# [ex uno et inter hereditatem quondam Ludekini] Haghen 

ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 334r 16 do 24-01-1387. 

....... ....... beloofde aan ....... ....... 31 gulden, 30 Hollandse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-

10-1387) te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... XXXI gulden scilicet XXX Hollant 

placken pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 D 01 f.334v. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1387. 

 

BP 1177 f 334v 01 ±do 17-01-1387. 

(dg: Walt). 

 

BP 1177 f 334v 02 do 17-01-1387. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke gaf uit aan Walterus gnd 

die Bije 1 morgen land, ter plaatse gnd die Slagen, tussen Johannes 

van Os steenbakker enerzijds en Henricus Wilde anderzijds, welke 

morgen aan zijn vrouw Heijlwigis dvw Godefridus Sceijvel gekomen was 

na erfdeling na overlijden van haar ouders; de uitgifte geschiedde 

voor 6 schelling aan de stad Den Bosch, en thans voor een n-erfcijns 

van 1 gulden Pieter of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

 

                         
42 Zie → BP 1177 f 372v 08 do 01-08-1387, verkoop van deze erfcijns. 
43 Aanvulling op basis van BP 1177 f 372v 08. 
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Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke unum iuger 

terre situm in loco dicto die Slagen inter hereditatem Johannis de 

Os pannicide ex uno et inter hereditatem Henrici Wilde ex alio et 

quod iuger terre Heijlwigi sue uxori #filie quondam Godefridi 

Sceijvel# de morte quondam suorum parentum successione fuerat 

advolutum et mediante divisione prius habita etc (dg: cessit) 

dicte Heijlwigi cessit in partem in ea quantitate qua ibidem situm 

est dedit ad hereditarium censum Waltero dicto die Bije ab eodem 

hereditarie possidendum pro sex solidis oppido de Busco exinde 

solvendis dandis etc et pro hereditario censu unius gulden peter 

seu valorem dando sibi ab alio hereditarie Martini ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Ywanus et Aa datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1177 f 334v 03 do 17-01-1387. 

Hermannus van Oerscot, Arnoldus van Vucht Maes soen, Johannes die 

Coelborner zv Arnoldus Coelborner en Henricus Toijt van Crumvoert 

beloofden aan Nijcholaus van Luijssel, tbv mr Wolphardus van 

Ghiessen, 17 gulden minus 12 Hollandse plakken, met het vigilie van 

Sint-Jan aanstaande (zo 23-06-1387) te betalen. 

 

Hermannus van Oerscot Arnoldus de Vucht Maes soen Johannes die 

Coelborner filius (dg: quondam) Arnoldi Coelborner Henricus Toijt 

de Crumvoert promiserunt Nijcholao de Luijssel ad opus magistri 

Wolphardi de Ghiessen XVII gulden (dg: solve) minus XII Hollant 

placken ad vigiliam nativitatis Johannis proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334v 04 do 17-01-1387. 

De broers Emondus en Johannes, kvw Johannes van den Hezeacker, en 

Arnoldus van Os ev Katherina dvw voornoemde Johannes van den 

Hezeacker droegen over aan Snellardus zvw Godefridus zvw Johannes gnd 

Boem een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) 10 lopen gerstland, in Sint-Oedenrode, op de plaats 

gnd Houthem, (2) 4 lopen gerstland, in Sint-Oedenrode, welke cijns 

aan Elizabeth dvw Johannes van den Hezeacker was verkocht door 

voornoemde Godefridus zvw Johannes Boem wonend in Sint-Oedenrode, 

welke cijns aan hen gekomen was na overlijden van hun tante 

voornoemde Elizabeth. 

 

Solvit. 

Emondus et Johannes fratres liberi quondam Johannis #(dg: filii 

quondam)# van den Hezeacker et Arnoldus de Os maritus et tutor 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Johannis van den 

Hezeacker hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis (dg: vendidit) ex decem lopinatis terre 

ordeacee sitis in parochia de Rode sancte Ode super locum dictum 

(dg: Houthm) Houthem atque ex quatuor lopinatis terre ordeacee 

sitis !dicta parochia venditum (dg: dicte) Elizabeth filie quondam 

Johannis van den Hezeacker (dg: ma) a Godefrido filio quondam 

Johannis dicti Boem commorantis in parochia de Rode prout in 

litteris et quem censum eis de morte dicte quondam Elizabeth 

matertere olim dictorum fratrum successione advolutum esse 

dicebant supportaverunt Snellardo filio quondam dicti quondam 

Godefridi filii quondam Johannis Boem cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte (dg: ex) eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334v 05 do 17-01-1387. 

Willelmus zv Joseph van Casteren verkocht aan Henricus zv Henricus 
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Knijp een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1388), 

gaande uit een akker, 7 lopen rogge groot, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Ghevardus van den Kerchove enerzijds en Johannes van 

den Veken anderzijds, reeds belast met 2 oude groot en een b-erfpacht 

van 1 zester rogge. 

 

Willelmus filius (dg: Joh) Joseph de Casteren hereditarie vendidit 

Henrico filio Henrici Knijp hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam purificationis (dg: et in 

Busco) et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex 

quodam agro terre septem lopinos siliginis in semine capiente sito 

in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem 

Ghevardi van den Kerchove ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den Veken ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis et 

hereditaria paccione unius sextarii siliginis exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334v 06 do 17-01-1387. 

(dg: Baudewinus). 

 

BP 1177 f 334v 07 ±do 17-01-1387. 

Baudericus zvw Arnoldus van der Eijcke, zijn zoon Johannes en 

Johannes die Moelner zvw Johannes gnd Bruijnninc beloofden aan 

Johannes van Eijcke de oudere 22½ oude schild, 40 Hollandse plakken 

voor 1 oude schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) 

te betalen. 

 

Baudericus filius quondam Arnoldi van der Eijcke Johannes eius 

filius Johannes die Moelner filius quondam Johannis dicti 

Bruijnninc promiserunt Johanni de Eijcke seniori XXII et dimidium 

aude scilt scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt 

computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1177 f 334v 08 ±do 17-01-1387. 

De broers Emondus en Johannes, kvw Johannes van den Hezeacker, 

droegen over aan Arnoldus van Os zvw Arnoldus van Os 2/3 deel, dat 

aan hen gekomen was na overlijden van hun tante Elizabeth van den 

Hezeacker begijn, in een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-

Remigius in Den Bosch te betalen, gaande uit een huis en tuin in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veritsel, en geheel het daaraan 

aangelegen land van Everardus gnd Bestken van Sint-Oedenrode, welke 

cijns wijlen voornoeme Elizabeth gekocht had van voornoemde Everardus 

Bestken. 

 

Emondus et Johannes fratres liberi quondam Johannis van den 

Hezeacker duas tercias (dg: terre) partes ad se de morte quondam 

Elizabeth van den Hezeacker beghine eorum matertere successione 

advolutas in hereditario censu decem (dg: solve) solidorum monete 

solvendo hereditarie Remigii et in Busco tradendo ex domo et orto 

sitis in parochia de (dg: Rod) Rode sancte Ode ad locum dictum 

Veritsel atque ex tota terra Everardi dicti Bestken [de] Rode 

sancte Ode dictis domui et orto ibidem adiacente quem censum dicta 

quondam Elizabeth erga dictum Everardum Bestken (dg: ..) em[endo] 

acquisiverat prout in litteris supportaverunt Arnoldo de Os filio 

quondam Arnoldi de Os cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere ....... ....... 

....... 
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BP 1177 f 334v 09 ±do 17-01-1387. 

De broers Lambertus en Hermannus, kvw Hermannus van der Hoeven van 

Uden, droegen over aan hun broer Arnoldus het deel dat aan hen 

gekomen was na overlijden van hun zuster Bessella dvw voornoemde 

Hermannus, in een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht Johannes Bernts soen 

van Ouvermeer, tbv voornoemde Bessella, gekocht had van ....... 

........ 

 

Lambertus et Hermannus fratres liberi quondam Hermanni (dg: d) van 

der Hoeven de Uden totam (dg: et o) partem et omne jus eis de 

[morte quondam] Besselle sue sororis filie dicti quondam Hermanni 

successione advolutas in hereditaria (dg: censu) paccione dimidii 

modii siliginis mensure de B[usco solvenda] hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda quam paccionem (dg: dicta ...) 

Johannes Bernts soen de Ouvermeer ad opus dicte Besselle erga 

....... ....... ....... emendo acquisiverat prout in litteris 

supportaverunt Arnoldo eorum fratri cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes ....... ....... 

 

BP 1177 f 334v 10 ±do 17-01-1387. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Johannes Becker zvw Johannes die 

Heirde 27 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1387) te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Johanni Becker filio quondam 

Johannis die Heirde XXVII licht scilde scilicet XII Hollant 

p[lacken pro quolibet scilt] computato ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 334v 11 ±do 17-01-1387. 

Albertus van Gheffen gaf uit aan Jacobus gnd Zelen soen een stukje 

erfgoed, overal 2½ voet breed, afgesplitst van het erfgoed van 

voornoemde Albertus, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

voornoemde Jacobus Zelen soen enerzijds en de rest van het erfgoed 

anderzijds, strekkend vanaf de straat ....... tot aan het verste 

water gnd de Stroom; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns44 van 

16 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Solvit Albertus 4 plack. 

Albertus de Gheffen particulam hereditatis duas et dimidiam (dg: -

s) pedatas in latitudine ubique continentem #sumptam de hereditate 

dicti Alberti et que particula sita est# sitam in Busco [45in 

aggere vici Vuchtensis] inter hereditatem (dg: Johannis Yuden de 

Vucht) #Jacobi Zelen soen# ex uno et inter (dg: hereditatem 

Johannis Sluijsman #dicti Alberti) residuum hereditatis dicti 

Albert ex alio (dg: ...)# ex alio tendentem a (dg: dicto) vico 

re[trorsum] ....... ....... ....... hereditatis dicti (dg: .....) 

#Jacobi# usque ad extremam aquam dictam die #Stroem# ibidem 

currentem dedit ad hereditarium #dicto# Jacobo dicto Zelen ....... 

....... ....... ....... hereditario censu XVI solidorum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aiam obligationem deponere 

....... ....... ....... ....... salvo aque suo transitu ibidem. 

Testes datum supra. 

 

                         
44 Zie → BP 1178 f 083v 05 za 16-01-1389 (2), overdracht 

(erfwisseling) van de erfcijns. 
45 Aanvulling op basis van BP 1178 f 083v 05. 
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BP 1177 f 334v 12 ±do 17-01-1387. 

Willelmus van der Horst de jongere beloofde aan Bertoldus Voeget 21 

franken met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Willelmus van der Horst #junior# promisit Bertoldo Voeget XXI 

francken ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes ....... 

....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 334v 13 ±do 17-01-1387. 

Willelmus Vos van Dijnther en zijn broer Henricus Vos beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 34 oude schilden met ....... aanstaande te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Willelmus Vos de Dijnther et Henricus Vos eius frater promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXXIIII aude scilde ....... ....... ....... 

....... futurum (dg: pers pers) persolvendos sub pena III. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 334v 14 ±do 17-01-1387. 

Johannes Oem zvw Theodericus van Alphen wollenklerenwever droeg over 

aan Theodericus zv Petrus van der Elst een b-erfcijns van 3 pond 

geld, met Sint-Martinus in Den Bosch te betalen, gaande uit ....... 

....... .. bunder groot, gnd dat Goer, in Beek, tussen Johannes 

S...... enerzijds en ....... ....... anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Theodericus verkocht door Gerardus gnd Noet zv Johannes gnd 

die Bije van Goerle. 

 

Johannes Oem filius quondam Theoderici de Alphen #textor laneorum# 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

Martini et in B[usco tradendum] ....... ....... ....... bonaria 

terre continente dicto vulgaliter dat Goer sito in parochia de 

Beke inter hereditatem Johannis S...... ....... ....... ....... 

....... ....... ex alio venditum dicto quondam Theoderico a 

Gerardo dicto Noet filio Johannis dicti die Bije de Goerle prout 

[in litteris] ....... ....... ....... ....... dicebat supportavit 

Theoderico filio (dg: quondam ....... van den Els) Petri van der 

Elst cum litteris et [aliis et] jure ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... datum supra. 

 

1177 mf9 D 02 f.335. 

 in crastino conversionis Pauli: zaterdag 26-01-1387. 

 Dominica post conversionem Pauli: zondag 27-01-1387. 

 

BP 1177 f 335r 01 za 26-01-1387. 

Benigna wv Henricus van Mulsen droeg over aan haar zoon Henricus haar 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan haar zoon Henricus gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van voornoemde Benigna. 

 

[Be]nigna relicta quondam Henrici de Mulsen cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus et singulis (dg: q) bonis 

Henrico suo filio de m[orte] dicti quondam Henrici sui patris 

predicti successione sunt advoluta et post mortem dicte Benigne 

sue matris advolvenda quocumque consistentibus sive sitis 

supportavit [dicto Henrico] suo (dg: fratri) #filio# promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Luce et Rover datum in crastino 

conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 335r 02 zo 27-01-1387. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde goederen over aan zijn broer 
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Johannes. 

 

Dictus Henricus dicta bona hereditarie supportavit Johanni suo 

fratri promittens ratam servare. Testes Erpe et Ywanus datum 

dominica post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 335r 03 zo 27-01-1387. 

Johannes zvw Henricus van Mulsen beloofde aan zijn broer Henricus een 

lijfrente van 16 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. Voornoemde 

Henricus zal de lijfrente niet beuren zolang zijn moeder Benigna 

leeft. De brief overhandigen aan Henricus van de Kloot. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Mulsen promisit super omnia se 

daturum Henrico suo fratri vitalem pensionem XVI librarum monete 

anno quolibet ad [eius vitam] mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex omnibus suis bonis ut dicebat tali condicione quod dictus 

Henricus dictam pensionem non percipiet quamdiu Benigna [sua] 

mater vixerit in humanis. Testes datum ut supra. Detur Henrico de 

Globo. 

 

BP 1177 f 335r 04 ±zo 27-01-1387. 

(dg: Elijas van Zelem verkocht aan Goddinus van Lijt en Aleijdis 

van). 

 

(dg: Elijas de Zelem legitime vendidit Goddino de Lijt et Aleijdi 

de). 

 

BP 1177 f 335r 05 za 26-01-1387. 

Elijas van Zelem en zijn vrouw Aleijdis ndvw hr Theodericus van 

Eijndoven priester verkochten aan Goddinus van Lijt en aan Aleijdis 

van Rijswijc een lijfrente van 6 pond geld, ¼ deel te betalen met 

Pasen, ¼ deel met Sint-Jan, ¼ deel met Sint-Remigius en ¼ deel met 

Kerstmis, gaande uit (1) een huis46 en tuin in Den Bosch, aan de 

straat gnd die Oude Dieze, tussen erfgoed van Cristianus van Zonne 

enerzijds en erfgoed van Oda wv Lambertus Baten soen anderzijds, 

reeds belast met 3 pond 6 penning voornoemd geld, (2) een huis en 

tuin van verkopers, in Eindhoven, naast het erfgoed van ....... ndvw 

hr Johannes Everarts soen priester, dit huis reeds belast met 2 lopen 

raapzaad en een hoen. De langstlevende zal geheel de lijfrente 

hebben. 

 

Elijas de Zelem maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

naturalis quondam domini Theoderici de Eijndoven presbitri et ipsa 

Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore legitime vendiderunt Goddino 

de Lijt et Aleijdi de Rijswijc vitalem pensionem sex librarum 

monete solvendam anno quolibet ad (dg: ..) vitam dictorum emptorum 

seu alterius eorum et non ultra #pro quarta parte pasca pro 

secunda Johannis pro tercia Remigii et quarta nativitatis Domini# 

ex domo et orto sitis in Busco ad vicum dictum die Aude Dijesa 

inter hereditatem Cristiani de Zonne ex uno [et inter] hereditatem 

Ode relicte quondam Lamberti (dg: B.) Baten soen ex alio atque ex 

domo et orto dictorum venditorum sitis in Eijndoven contigue (dg: 

..) iuxta hereditatem (dg: f l..) ....... filie naturalis domini 

quondam Johannis Everarts soen presbitri promittentes super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

libris et sex denariis dicte monete [ex] primodicta domo et orto 

solvendis et duobus lopinis seminis raparum et uno pullo ex dictis 

                         
46 Zie ← BP 1176 f 333r 04 do 31-12-1383, afstand doen van een huis 

en erf hier ter plaatse. 
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domo et orto sitis in Eijndoven prius solvendis et sufficientem 

facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes 

Luce et Ywanus datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 335r 06 za 26-01-1387. 

Jacobus van Berze van der Horst maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis te 

leveren, aan hem verkocht door de Johannes, Willelmus, Matheus, 

Aleijdis en Jutta, kvw Danijel van Hezerscoer, en door Weijndelmodis 

dvw Willelmus van der Rosmolen. 

 

Jacobus de Berze van der Horst hereditariam paccionem duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Mierle solvendam hereditarie 

purificationis venditam sibi a Johanne Willelmo Matheo fratribus 

et Aleijde et Jutta sororibus liberis quondam Danijelis de 

Hezerscoer et a Weijndelmode filia quondam Willelmi van der 

Rosmolen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 335r 07 za 26-01-1387. 

De broers Andreas, Henricus en Johannes, kv Willelmus Mol, droegen 

over aan Ghibo zvw Hermannus Bac (1) 4 lopen land, in Cromvoirt, 

beiderzijds tussen Johannes van Steensel wapenkoning, met een eind 

strekkend aan een gemene weg aldaar, (2) 7 lopen land, in Cromvoirt, 

tussen voornoemde Johannes van Steensel enerzijds en voornoemde 

Willelmus Mol anderzijds, met een eind strekkend aan de wetering, (3) 

2 lopen land, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen kvw Godefridus van 

Rike enerzijds en Hermannus Bac anderzijds, aan voornoemde Willelmus 

in cijns uitgegeven door Henricus gnd Onderbroec ev Elizabeth dvw 

Bertholdus gnd van Hoesden, belast met de cijnzen in de brief 

vermeld. 

 

(dg: Arnoldus) #Andreas# Henricus et Johannes fratres liberi (dg: 

Andree) #Willelmi# Mol (dg: XIII lopinatas terre sitas in parochia 

de Vucht sancti Petri Lamberti) quatuor lopinatas terre sitas in 

Cromvoert inter hereditates Johannis de Steensel regis armorum ex 

utroque latere tendentes cum uno fine ad communem plateam ibidem 

atque septem lopinatas terre sitas in !in Cromvoert predicto inter 

hereditatem predicti Johannis de Steensel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Mol predicti ex alio tendentes cum uno fine 

ad aque[duc]tum dictum weteringe necnon duas lopinatas terre sitas 

in dicto loco Cromvoert vocato inter hereditatem liberorum quondam 

Godefridi de Rike ex uno et inter [hereditatem] Hermanni Bac ex 

alio datas ad censum dicto Willelmo ab Henrico dicto Onderbroec 

marito et tutore legitimo Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Bertholdi dicti de Hoesden prout in litteris (dg: pro) 

supportaverunt Ghiboni filio quondam Hermanni Bac cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et ex parte dicti Willelmi Mol in premissis existentem 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. Testes Aa 

et Berwout datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 335r 08 za 26-01-1387. 

Voornoemde broers Andreas, Henricus en Johannes, kv Willelmus Mol, 

gaven uit aan Ghibo zvw Hermannus Bac (1) ¼ deel, aan voornoemde 

Willelmus behorend, in een hoeve van wijlen voornoemde Hermannus Bac, 

ter plaatse gnd Cromvoirt; de uitgifte geschiedde voor de onraad, 

voor een b-erfpacht van 2 mud rogge aan voornoemde Ghibo, een 

b-erfpacht van ½ mud rogge aan Sijmon van Ghewanden, en thans voor 

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

leveren, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Ghibo tot onderpand (2) al zijn erfgoederen ter plaatse 
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gnd Cromvoirt. 

 

Dicti Andreas Henricus Johannes quartam partem ad dictum Willelmum 

spectantem in quodam manso quondam Hermanni Bac sito in loco dicto 

Cromvoert prout ibidem huiusmodi quarta pars sita est et ad dictum 

Willelmum dinoscitur pertinere ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Ghiboni filio dicti quondam Hermanni Bac ab 

eodem hereditarie possidendam pro oneribus dictis onraet exinde 

solvendis atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

dicto Ghiboni exinde solvenda atque pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis Sijmoni de Ghewanden exinde solvendis 

dandis (dg: ..) etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco [danda] eis ab alio hereditarie (dg: 

nativitatis Domini) purificationis et primo termino purificationis 

proxime ultra annum ex premissis promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte (dg: dicti W) eorum et dicti 

Willelmi ....... deponere #exceptis paccionibus predictis# et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dictus Ghibo 

omnes suas hereditates sitas in dicto loco Cromvoert vocato ad 

[pignus imposuit]. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 335r 09 za 26-01-1387. 

....... ....ers soen droeg over aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel 2 stukken land in Berlicum, ter plaatse gnd op Denst, (1) 

tussen erfgoed van de monniken van Berna enerzijds en ....... wv 

Everardus van den Loeken en haar kinderen anderzijds, (2) tussen 

Heijlwigis gnd Coelkens en haar kinderen enerzijds en erfgoed van 

voornoemde monniken van Berna anderzijds, aan hem verkocht door 

Jacobus gnd die Laet. 

 

....... ....ers soen duas pecias terre sitas in parochia de 

Berlikem in loco dicto op Denst quarum una inter hereditatem 

monachorum de Berna ex uno et inter [hereditatem] ....... relicte 

quondam Everardi van den Loeken et eius liberorum ex alio et 

altera inter hereditatem Heijlwigis dicte Coelkens et eius 

liberorum ex uno et inter he[reditatem dictorum monachorum] de 

Berna ex alio sunt site venditas [sibi] a Jacobo dicto die Laet 

prout in litteris supportavit Gerardo de Eijcke filio quondam 

Henrici Post[eel] ....... ....... ....... ....... promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex [parte] sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 335r 10 ±za 26-01-1387. 

....... ....... beloofde aan zijn schoonzoon Petrus zvw Petrus 

Reijners soen 100 gulden, direct na ....... te betalen. 

 

....... ....... promisit super omnia Petro filio [quondam] Petri 

Reijners soen suo genero centum florenos dictos gulden statim post 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 335r 11 ±za 26-01-1387. 

Willelmus ....... droeg over aan zijn schoonzoon? Petrus zvw Petrus 

Reijners soen zijn deel in een b-erfcijns van 20 schelling oude 

pecunia, die Lambertus van Luijssel betaalt, gaande uit ....... 

....... in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Gerardus 

Dusenborch enerzijds en erfgoed van Franco Dargartmaker anderzijds, 

welke cijns? behoorde aan ....... Everaets van Luijssel svv 

voornoemde Willelmus. 

 

[Willelmus] ....... ....... partem ad se spectantem in hereditario 

censu XX solidorum antique pecunie quem Lambertus de Luijssel (dg: 
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sibi) solvere tenetur ....... ....... ....... ....... ....... 

....... in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Gerardi 

Dusenborch ex uno et inter (dg: Fr) hereditatem Franconis 

Dargartmaker ....... ....... ....... Everaets de Luijssel socrum 

dicti Willelmi spectare consuevit ut dicebat supportavit Petro 

filio quondam Petri Reijners soen suo [?genero] ....... ....... 

....... obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Aa 

datum supra. 

 

BP 1177 f 335r 12 ±za 26-01-1387. 

Clemencia waarschijnlijk wv Lodovicus van Bladel en Hermannus van den 

Damme ev Yda dv voornoemde Clemencia verkochten aan Johannes van 

Bladel een ....... in Vught Sint-Petrus, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Godefridus ....ant anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan het water gnd die Dommel. 

 

[Clemencia] ....... ....... quondam Lodovici de Bla[d]el cum 

tutore et Hermannus van den Damme maritus et tutor Yde sue uxoris 

filie dicte Clemencie ....... ....... ....... [in parochia] de 

Vucht sancti Petri inter hereditatem (dg: ....... ..) mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Godefridi ....ant ex 

alio ....... ....... ....... ....... (dg: ....... .......del 

pistori promittens cum) tendent.. a communi via ad aquam dictam 

die Dommel ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Bla[del] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 335r 13 ±za 26-01-1387. 

Een onleesbaar contract. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Testes 

datum supra. 

 

1177 mf9 D 03 f.335v. 

 in crastino conversionis Pauli: zaterdag 26-01-1387. 

 

BP 1177 f 335v 01 za 26-01-1387. 

Johannes zvw ....... gnd Barnier van den Yvenlaer droeg over aan zijn 

broer Henricus de helft in (1) een erfgoed, deels land en deels 

beemd, gnd die Boest, in Berlicum, aan de andere kant van de kerk van 

Berlicum, tussen een gemene weg aldaar enerzijds en erfgoed gnd dat 

Westerbroek anderzijds, (2) een beemd gnd dat Aabeemd, op het water 

gnd die Oude Aa, tussen het water gnd die Oude Aa enerzijds en een 

beemd gnd die Pedelbeemd, anderzijds, welk erfgoed en beemd 

voornoemde Johannes en zijn broer Henricus verworven hadden van 

Rodolphus gnd Coster van Berlikem, uitgezonderd (3) een stuk land, in 

Berlicum, naast goederen gnd Everbeken, tussen kvw Petrus Zerijs 

enerzijds en erfgoed behoerend tot de goederen van Everbeke 

anderzijds, welk stuk land Nijcholaus Coel Keelbreker verworven had 

van eerstgenoemde Johannes. 

 

[Johannes filius quondam] ....... dicti Barnier van den Yvenlaer 

medietatem ad se spectantem in quadam hereditate partim terre et 

partim prati dicta vulgaliter di[e Boest] sita in parochia de 

Berlikem ab altera parte ecclesie de Berlikem inter communem 

plateam ibidem ex uno et inter hereditatem dictam dat Westerbroec 

[ex alio cum attinentiis dicte] hereditatis die Boest nuncupate 

singulis et universis atque in quodam prato dicto dat Aabeemt sito 

supra aquam dictam communiter die Aude Aa in ....... ....... inter 

quandam aquam die Aude Aa nuncupatam ex uno et inter pratum dictum 

die Pedelbemt ex alio quas hereditatem (dg: et prati) cum suis 
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attinentiis et [pratum dictus] Johannes et Henricus eius frater 

erga Rodolphum dictum Coster de Berlikem (dg: emendo) 

acquisiverant prout in litteris supportavit dicto Henrico suo 

fratri cum litteris et ....... ....... promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis tamen et reservatis 

(dg: primodicto) a dicta supportacione pecia terre sita in dicta 

parochia iuxta bona dicta Ev[er]beken inter hereditatem (dg: 

Peter) liberorum quondam Petri Zerijs ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad bona de Everbeke ex alio ut dicebat quam peciam 

terre (dg: dictus) Nijcholaus Coel Keelbreker erga primodictum 

Johannem acquisiverat ut dicebat. Testes Luce et Ywanus datum in 

crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 335v 02 za 26-01-1387. 

Voornoemde Henricus Barniers soen droeg over aan Nijcholaus Coel 

Keelbreker zijn helft in voornoemd stuk land, in Berlicum, naast 

goederen te Everbeke, tussen kvw Petrus Zerijs enerzijds en erfgoed 

behorend tot de goederen te Everbeke anderzijds. 

 

Dictus Henricus Barniers soen (dg: dictam me super) medietatem ad 

se spectantem in dicta pecia terre sita in parochia de Berlikem 

iuxta bona te Everbeke inter hereditatem liberorum Petri quondam 

Zerijs ex uno et inter hereditatem spectantem #ad# dicta bona te 

Everbeke ex alio supportavit Nijcholao Coel Keelbreker promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 335v 03 za 26-01-1387. 

Voornoemde Johannes zvw Baniers van den Yvenlaer verkocht aan zijn 

broer Henricus zvw voornoemde Barnierus (1) een stuk land, onder de 

vrijdom van Den Bosch, aan de plaats gnd Yvenlaar, beiderzijds tussen 

zijn voornoemde broer Henricus, (2) een stuk beemd, aldaar, aan het 

eind van voornoemd stuk land, tussen voornoemde Henricus enerzijds en 

Johannes Keijster anderzijds, belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 18 penning aan de priester van de kerk van Den Bosch 

en een b-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Dictus Johannes filius quondam Baniers van den Yvenlaer (dg: duas) 

peciam terre sitam infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum Yvenlaer inter hereditatem Henrici filii dicti quondam 

Barnieri sui (dg: fr) fratris ex utroque latere atque peciam prati 

sitam ibidem ad finem dicte pecie terre inter hereditatem dicti 

Henrici ex uno et inter hereditatem Johannis Keijster ex alio 

prout ibidem site sunt ut dicebat vendidit (dg: Jo) dicto Henrico 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et (dg: hereditaria) hereditario censu XVIII 

denariorum presbitro ecclesie de Busco et hereditaria paccione 

unius et dimidii modii #siliginis# exinde solvendis. Testes Luce 

et Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 335v 04 ±za 26-01-1387. 

Broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi, Martinus, Johannes en 

Aleijdis, kvw Johannes Berwout, Willelmus van Laervenne ev Hilla dvw 

Tielmannus zv Arnoldus Tielkini, Johannes zvw Gerardus zv voornoemde 

Johannes Berwout en Ghibo van Best ev Mechtildis dvw voornoemde 

Gerardus verkochten aan Arnoldus Writer (1) een huis en erf met 

osendruppen, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Ghisbertus Maechelini enerzijds en een weg aldaar anderzijds, 

lijnrecht strekkend naast voornoemde weg ter lengte van de gebouwen 

van voornoemd huis tot aan een paal die daar staat, (2) een erfgoed 

achter de gebouwen van voornoemd huis, welk erfgoed ligt tussen 
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voornoemde ....... enerzijds en voornoemde weg anderzijds, welk 

erfgoed even breed is als de gebouwen van voornoemd huis, echter 

minus 5½ voet 1 duim af te meten richting voornoemde weg, en welk 

erfgoed zich uitstrekt vanaf de achterkant van voornoemde gebouwen 

achterwaarts tot aan de stroom, lijnrecht tot? aan? twee openingen, 

naast voornoemde stroom, in een muur, samen met de gebouwen bij en 

op? de stroom. 

Voornoemd huis en gebouwen zullen in redelijkheid een osendrup hebben 

richting voornoemde weg. 

Voornoemde weg zal altijd even breed blijven als die nu is. 

Arnoldus Writer zal nimmer aan het eind van voornoemd erfgoed, bij 

het water, een secreet bouwen, waardoor stank in het huis? van 

verkopers aldaar, over de stroom, zou kunnen komen. 

De koper van het huis, of zijn erfopvolgers, mogen voornoemde weg 

gebruiken om van de Orthenstraat naar de poort of deur te gaan die 

bij de stroom hangt, maar niet verder. 

Voornoemde poort moet waarschijnlijk gesloten worden met een klink. 

{een deel is onleesbaar}. 

Arnoldus zal uit voornoemd huis, erf en erfgoed betalen een 

n-erfcijns van 4 pond oude pecunia, uit een b-erfcijns van 7 pond 

oude pecunia, welke cijns van 7 pond gaat uit geheel het erfgoed van 

wijlen Johannes Berwout. 

De verkopers beloofden de resterende 3 pond oude pecunia te betalen. 

Broeder Henricus beloofde voor 1/6 deel lasten af te handelen, 

uitgezonderd 1/6 deel van voornoemde cijns van 4 pond oude pecunia, 

en evenzo beloofden Martinus, Johannes, Aleijdis, Willelmus, Johannes 

en Ghibo. 

 

Frater Henricus Berwout prior de Porta Celi Martinus Johannes 

fratres Aleijdis liberi quondam Johannis Berwout (dg: tutore) cum 

tutore Willelmus de Laervenne (dg: Martinus) maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie quondam Tielmanni filii Arnoldi 

Tielkini (dg: Gerardus f) Johannes filius quondam Gerardi filii 

(dg: ..) dicti Johannis Berwout et Ghibo de Best maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Gerardi domum 

et aream #cum suis stillicidiis# sitam in Busco in vico Ortensi 

inter hereditatem Ghisberti Maechelini ex uno et inter quandam 

viam ibidem transeuntem ex alio tendentem linialiter iuxta dictam 

(dg: dictam) viam ad longitudinem edificiorum dicte domus usque ad 

quendam palum ibidem fixum atque quandam hereditatem retro 

edificia dicte domus tendentem ab edificiis dicte domus retrorsum 

usque ad aquam ibidem currentem et que hereditas sita est inter 

hereditatem dicti ....... ex uno et inter (dg: hereditatem 

dictorum) dictam viam ex alio {ruimte opengelaten} (dg: ex alio) 

et que hereditas continet eandem latitudinem quam (dg: habet) 

habent edificia dicte [domus] scilicet retrorsum contigue iuxta 

dicta edificia dicte domus (dg: eam qu.. latere habent dicte domus 

dicta edificia dicte domus) minus tamen (dg: q .) quinque et 

dimidia ped[atis] et (dg: duobus digitis) #uno pollice# in 

latitudine que quinque et dimidia pedate et (dg: duo digiti) #unum 

pollux# erunt minus #mensurando# versus dictam viam et que 

hereditas tendit ....... (dg: retrorsum ad) scilicet (dg: a dicta 

domo) ab (dg: edificiis dicte domus) extremo dictorum edificiorum 

retrorsum ad dictam aquam (dg: us) linialiter ....... ....... ad 

(dg: quondam .. Trude Truden) #duo foramina# iuxta dictam aquam in 

quodam muro ibidem posita (dg: -s) et (dg: signata) #perforata 

(dg: -s)# simul cum edificiis apud dictam aquam ....... ibidem 

transeuntem consistentibus (dg: prout huiusmodi edificia sursum 

ibidem sunt constructa et edi et) cum stilis et edificiis eorundem 

edificiorum prout huiusmodi edificia sursum et cum suis stilis et 

edificiis inferius sunt ad presens edificata et constructa #prout 
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ibidem dicte hereditas et domus et area sunt limitate# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Writer additis condicionibus 

sequentibus videlicet quod dicta domus et #dicta# edificia ?ac 

edificia supra dictam hereditatem sitam retro domum primodictam 

edificanda perpetue habebunt rationabile stillicidium stillandi 

supra viam supradictam (dg: item quod dictus Arnoldus Writer 

nunquam edificabit aliquid supra dictam hereditatem retro dictam 

domum sitam per quo lumen poterit impe[diri] nunquam edificabit 

aliquid ad longitudinem domus quondam Gerardi Coptiten site ibidem 

supra aquam per quo lumen poterit [imped]iri in eadem domo quondam 

Gerardi Coptiten exceptis tamen edificiis ibidem supra eandem 

hereditatem ad presens constructis et edificatis) #item quod dicta 

via permanebit ibidem perpetue in eadem latitudine quam ibidem 

consistet# item quod dictus [Arnoldus] Writer ad finem dicte 

hereditatis apud aquam predictam nunquam habebit et ponet #nec# 

edificabit aliquam latrinam per quam fetor in supradicta d[omo 

dictorum venditorum nec in?] hereditate dictorum venditorum sita 

ibidem ultra aquam predictam poterit percipi item quod dictus 

emptor et quique pro tempore in dicta domo ....... ....... ....... 

dictam pro quoque tempore commorantes libere utentur dicta via 

ibidem tendente scilicet eundi et redeundi et ambulandi #et 

pergendi# quotiens indigue[rint] ....... ....... [a dicto vico] 

Ortensi usque ad portam seu januam pendentem iuxta dictam aquam et 

non remotius item quod dicta janua seu porta ....... ....... 

....... ....... ....... per pessellum dictum (dg: cli) clincke ?quo 

alias in supradictis edificiis iuxta dictam aquam constructis item 

quod dicta via ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... supra eandem viam #iuxta dictam aquam# confectis 

et edificatis semper habebit et obtinebit eandem altitudinem et 

latitudinem quam habet pro [presenti] ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... (dg: iuxta ..) extra dictam portam 

supra dictam aquam perpetue obtinebit eandem latitudinem quam 

habet pro presenti et perpetue ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ......tata et fundata in muro consistente (dg: ad) 

supra dicam aquam ad finem dicte hereditatis dicto Arnoldo (dg: a) 

vendite in omnibus prout ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... #[s]ine contradictione dicti emptoris et suis 

expensis dicti emptoris# item quod dictus Arnoldus emptor (dg: 

perpetue) singulis annis et perpetue dabit et exsolvet ex dictis 

domo area et hereditate ....... ....... ....... ....... ....... 

quatuor librarum antique pecunie scilicet de hereditario censu 

septem librarum antique pecunie (dg: qui census septem) qui census 

septem librarum ....... ....... ....... ....... ex tota hereditate 

quondam Johannis Berwout ibidem sita sic quod (dg: aliis here) 

dictis venditoribus et supra alias hereditates dicti quondam 

[Johannis Berwout] ....... ....... dampna exinde non (dg: ex) 

eveniant in futurum et simili modo dicti venditores reliquas tres 

libras antique pecunie (dg: dicti) dicti [census] ....... ....... 

....... dabunt et exsolvent sic quod dicto eptori et supra dictas 

domum aream et hereditates ei venditas ut (dg: dicebant da) 

prefertur dampna [exinde non eveni]ant in futurum et secundum 

[i]stas condiciones promisit dictus frater Henricus super habita 

et habenda pro una sexta parte warandiam et ....... ....... 

....... ....... existentem deponere excepta sexta parte dicti 

census quatuor librarum antique pecunie ex dicta sexta parte 

solvenda Martinus promisit [super habita et habenda eodem modo 

Johannes] promisit habita et habenda eodem modo Aleijdis cum 

tutore promisit super habita et habenda eodem modo Willelmus 

promisit super [habita et habenda eodem modo] (dg: Mechtildis .. 

..) et Johannes filius dicti Gerardi et Ghibo promiserunt super 

habita et habenda pro una sexta parte eodem modo ....... ....... 
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....... ....... ....... 

 

1177 mf9 D 04 f.336. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 29-01-1387. 

 Quarta post conversionem Pauli: woensdag 30-01-1387. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 31-01-1387. 

 

BP 1177 f 336r 01 di 29-01-1387. 

Leonius Raet beloofde aan Johannes ?zvw Willelmus Herinc 60 oude 

schilden of de waarde, na maning te betalen. 

 

Leonius Raet promisit (dg: Mechtilde relicte) #Johanni# !quondam 

Willelmi Herinc (dg: LX) sexaginta aude scilde seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes Erpe et Ouden datum tercia post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 336r 02 di 29-01-1387. 

Rutgherus zvw Tielmannus gnd Pouwels soen beloofde aan Theodericus 

van Rode zvw Theodericus van Rode snijder 15 schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, en 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen en te leveren. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni dicti Pouwels soen promisit 

Theoderico de Rode filio quondam Theoderici de Rode sartori (dg: 

sex) quindecim scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato et duos modios siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et 

Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 03 wo 30-01-1387. 

Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, aan Adam van Mierd, tbv voornoemde Willelmus, 

verkocht door hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Willelmus (dg: v) Coptiten hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure! venditam Ade de Mierd ad opus dicti Willelmi a 

domino Rijcoldo (dg: Koc) Koc milite prout in litteris dicebat 

contineri monuit de 3 annis. Testes Aa et Berwout datum quarta 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 336r 04 do 31-01-1387. 

Hermannus zv Ludovicus gnd Eefsen soen verkocht aan Cristianus bakker 

zvw Albertus van den Berghe een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 bunder 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd op het Deinde Veld, tussen wijlen 

Henricus van Zeghenworp enerzijds en Henricus Grove anderzijds, reeds 

belast met 1 oude groot. 

 

Hermannus filius Ludovici dicti (dg: Ef) Eefsen soen (dg: s) 

hereditarie vendidit Cristiano pistori filio quondam Alberti van 

den Berghe hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam (dg: 

trad) ex uno bonario terre sito in parochia de Scijnle ad locum 

dictum opt Deijnde Velt inter hereditatem quondam Henrici de 

Zeghenworp ex uno et inter hereditatem Henrici Grove ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Rover et Berwout datum quinta post 

conversionem Pauli. 
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BP 1177 f 336r 05 do 31-01-1387. 

Willelmus zvw Henricus van der Heijden maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus Vrient 

van Waderle hem moet leveren. 

 

Willelmus filius quondam Henrici van der Heijden hereditariam 

paccionem dimidii modii mensure de Busco quam Arnoldus Vrient de 

Waderle sibi solvere tenetur monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. Testes Rover et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 06 do 31-01-1387. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus van der Heijden maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, die Walterus van der Weijer hem moet leveren. 

 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Rode sancte Ode quam Walterus (dg: d) van der (dg: 

Wider) Weijer sibi solvere tenetur monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 336r 07 do 31-01-1387. 

Ancelmus nzvw Andreas van Eirde gaf uit aan Henricus Peters soen (1) 

een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

voornoemde Henricus Peters soen enerzijds en Johannes Hazart 

anderzijds, (2) 2 stukken heide, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, (2a) tussen voornoemde Henricus Peters soen enerzijds en 

voornoemde Johannes Hazart anderzijds, (2b) tussen Luijtkina gnd 

Luijten dochter enerzijds en voornoemde Johannes Hazart anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 2 penning nieuwe grondcijns, en thans 

voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 02-02-1388). 

 

Solvit Ancelmus. 

Ancelmus filius #naturalis# quondam Andree de Eirde peciam (dg: 

prati) #terre# sitam in parochia de Rode sancte (dg: st) Ode in 

loco dicto Eirde inter hereditatem Henrici Peters soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Hazart ex alio duas quoque pecias 

#terre# mericalis sitas in parochia et loco predictis quarum una 

inter hereditatem (dg: W) Henrici Peters #soen# predicti ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis Hazart ex alio et altera inter 

hereditatem Luijtkine dicte Luijten dochter ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Hazart ex alio #sunt site# ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Henrico Peters soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro duobus denariis novi census domino 

fundi exinde solvendis dandis (dg: sibi) atque pro hereditaria 

paccione (dg: d) quatuor lopinorum siliginis mensure de Rode 

sancte Ode danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra (dg: ultra) annum et supra dictas hereditates 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Luce et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 08 do 31-01-1387. 

Johannes en Gertrudis kvw Willelmus de Ghemert riemmaker droegen over 

aan Arnoldus Hoernken 1/12 deel in goederen gnd te Lake die eertijds 

waren van Johannes Zanders leerbewerker, gelegen in Sint-Oedenrode, 

belast met onraad die voornoemde wijlen Johannes Zanders daaruit had. 

 

Johannes et Gertrudis liberi quondam Willelmi de Ghemert 

corrigiatoris cum tutore duodecimam partem ad ipsos spectantem in 

bonis dictis in te Lake que fuerant quondam Johannis Zanders 
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frunitoris sitis in parochia de Rode sancte Ode et in attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Arnoldo Hoernken promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus dictis onraet que dictus quondam 

Johannes Zanders exinde solvere consuevit et tenebatur ut 

dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 09 do 31-01-1387. 

Johannes van Dijest koopman verkocht aan Rutgherus zvw Rutgherus smid 

van Zonne een huis en erf, eertijds van Willelmus gnd Mersman, in 

Son, tussen Arnoldus gnd Toteraert enerzijds en Hilla gnd Noudens 

anderzijds, aan hem verkocht door Henricus zv Wautgherus van 

Sweensberch. 

 

Johannes de Dijest mercator domum et aream que fuerant Willelmi 

dicti Mersman sitam in parochia de Sonne inter hereditatem Arnoldi 

dicti Toteraert ex uno et inter hereditatem Hille dicte (dg: 

Noude) Noudens ex alio venditam sibi ab Henrico filio Wautgheri de 

Sweensberch prout in litteris hereditarie vendidit Rutghero filio 

quondam Rutgheri fabri de Zonne supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 10 do 31-01-1387. 

Willelmus Weijer en Laurencius gnd Jacobs soen gaven uit aan Gerardus 

Broes soen een hofstad in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van voornoemde Willelmus enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Laurencius anderzijds, aan de voorzijde 18 

voet breed, en aan de achterzijde 13 5/6 voet, strekkend achterwaarts 

tot aan het gemene water; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, aan voornoemde Willelmus te betalen, en voor 

een n-erfcijns van 20 schelling geld aan voornoemde Laurencius te 

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

 

Willelmus Weijer et (dg: Laurenc) Laurencius dictus Jacobs soen 

domistadium situm in Busco ad finem vici (dg: quinque) 

Hijnthamensis inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter 

hereditatem dicti Laurencii ex alio et quod domistadium continet 

ante XVIII pedatas in latitudine et retro XIII et dimidiam pedatas 

et terciam partem unius pedate in latitudine tendens retrorsum ad 

communem aquam ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Gerardo 

Broes soen [ab eodem] hereditarie possidendum pro hereditario 

censu (dg: XL) #XX# solidorum monete dando dicto Willelmo a (dg: 

Laurencio) #pro hereditario censu (dg: XX solidorum) XX solidorum 

monete dando Laurencio# a dicto Gerardo hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex premissis promittens (dg: wa) 

[warandiam] pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Rover et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 11 do 31-01-1387. 

Henricus zvw Denkinus Gruijten soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Denkini Gruijten soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 12 ±do 31-01-1387. 

Henricus en Johannes van Haren, kvw Johannes gnd Costers van Haren, 

verkochten aan Johannes Glavijman en zijn zoon Walterus een hofstad 

in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Rallen Driesse, welke 
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hofstad voornoemde wijlen Johannes Coster in cijns verkregen had van 

hr Engbertus van Oesterwijc priester, te weten voor 2 schelling 

gemeen paijment en voor 10 penning gemeen paijment, en welke hofstad 

thans van verkopers is, belast met genoemde cijnzen. Johannes van 

Haren reserveert in deze hofstad een n-erfpacht van ½ mud rogge, die 

voornoemde Johannes Glavijman en zijn zoon Walterus hem vandaag 

daaruit beloofden. 

 

Henricus et Johannes de Haren liberi quondam Johannis dicti 

Costers de Haren domistadium situm in Haren #prope Oesterwijc# ad 

locum dictum Rallen Driessche quod domistadium dictus quondam 

Johannes Coster erga dominum Engbertum de Oesterwijc presbitrum ad 

censum acquisiverat #scilicet pro duobus solidis communis 

pagamenti et pro decem denariis communis pagamenti# ut dicebat et 

quod domistadium nunc ad se spectare dicebant vendiderunt Johanni 

Glavijman et Waltero eius filio promittentes super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti 

(dg: Jo) quondam Johannis [Costers] et eius heredum dicti quondam 

Johannis Costers deponere exceptis dictis censibus salva dicto 

Johanni de Haren in dicto domistadio hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis quam dicti Johannes (dg: Gla) Glavijman et 

Walterus eius filius promiserunt dicto Johanni de Haren ex dicto 

domistadio in litteris coram scabinis infrascriptis. Testes ?Luten 

[et] ....... datum ....ta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 336r 13 ±do 31-01-1387. 

Voornoemde Johannes Glavijman en zijn zoon Walterus beloofden aan 

voornoemde Johannes de Haren een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met ....... in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde 

hofstad. 

 

Dicti Johannes Glavijman et Walterus eius filius promiserunt 

indivisi se daturos et soluturos #dicto# Johanni de Haren 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie ....... ....... et in Busco tradituros ex dicto 

domistadio et promiserunt indivisi super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 14 ±do 31-01-1387. 

Hermannus zv Zanderus gnd Coelners soen verkocht aan Ockerus gnd 

Ocker Jacobs soen de helft in 2 2/3 roeden land gnd gerden, in 

Druenen, tussen Johannes zvw Henricus gnd Bije enerzijds en Henricus 

Pulslauwer ....... ....... Jans soen van Vlimen anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg van Druenen tot aan de plaats gnd ter Scoet toe, 

met gebouwen, belast met (dg: 2 oude groten) hertogencijns. 

 

Hermannus filius Zanderi dicti Coelners soen medietatem ad se 

spectantem in tribus virgatis terre dictis gherden minus tercia 

parte unius virgate terre sitis in parochia de Druenen inter 

hereditatem Johannis filii quondam Henrici dicti Bije ex uno et 

inter hereditatem Henrici (dg: He) Pulslauwer ....... ....... Jans 

soen de Vlimen ex alio tendentibus a communi platea de Druenen ad 

locum dictum ter Scoet toe cum edificiis supra ....... ....... 

consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit Ockero dicto Ocker 

Jacobs soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

(dg: duobus grossis antiquis) #censu# [domni]o duci exinde 

solvendo (dg: ..). Testes Rover et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 15 ±do 31-01-1387. 

....... Luijten soen van Heeswijc beloofde aan Roverus zvw Ghibo van 

den Broec 8 mud rogge, Bossche maat, met ....... aanstaande te 
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leveren. 

 

....... Luijten soen de Heeswijc promisit (dg: ..) Rovero filio 

quondam Ghibonis van den Broec octo modios siliginis mensure de 

Busco ad ....... proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336r 16 ±do 31-01-1387. 

Mechtilddis dvw Henricus van den Hoernic maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Gerardus Roelen soen met 

zijn goederen. 

 

.....ildis filia quondam Henrici van den Hoernic omnes vendiciones 

et alienacions factas per Gerardum Roelen soen cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Rover ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1177 mf9 D 05 f.336v. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 31-01-1387. 

 Quinta post invocavit: donderdag 28-02-1387. 

 anno LXXX septimo mensis februarii die ultima: 

  donderdag 28-02-1387. 

 

BP 1177 f 336v 01 do 31-01-1387. 

Johannes gnd Helvoert verkocht aan Elizabeth gnd Snoijs, tbv haar en 

Arnoldus Rover zv voornoemde Elizabeth, 1 zester roggeland, in 

Helvoirt, voor de deur van Ghibo met den Ghemake, tussen voornoemde 

Ghibo enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 4 penningen 

(dg: oude) hertogencijns. 

 

Johannes dictus !Helvoert unam sextariatam terre siliginee sitam in 

parochia de Helvoert ante januam Ghibonis met den Ghemake inter 

hereditatem dicti Ghibonis ex uno et inter (dg: hereditatem 

communis) communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Elizabeth dicte Snoijs ad opus sui et ad opus Arnoldi Rover filii 

eiusdem Elizabeth promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: quatuor) IIII denariis (dg: antiqui) census domino 

nostro duci exinde solvendis. Testes Rover et Aa datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 336v 02 do 31-01-1387. 

Bartholomeus gnd Meus, Walterus, Henricus, Heijlwigis en Agnes, kvw 

Henricus Dircs soen van Scijnle: een b-erfcijns van 10 schelling 

geld, die {niet afgewerkt contract47}. 

 

Bartholomeus dictus Meus Walterus Henricus Heijlwigis et Agnes 

liberi quondam Henrici Dircs soen de Scijnle cum tutore (dg: 

pecia) hereditarium censum X solidorum monete quem. 

 

BP 1177 f 336v 03 do 31-01-1387. 

Ocker Jacobs soen van Druenen beloofde aan Hermannus zv Zanderus 

Colners soen 10 gulden met Vastenavond (di 19-02-1387) en 6 gulden 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Ocker Jacobs soen de Druenen promisit Hermanno filio Zanderi 

Colners soen X gulden ad carnisprivium (dg: p) et sex florenos ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336v 04 do 31-01-1387. 

Johannes van Audehoesden verpachtte aan Ghevardus zvw Willelmus van 

Doerne de goederen gnd te Velde, in Deurne, voor voornoemde Johannes 

                         
47 Voor afgewerkt contract, zie BP 1177 f 336v 05 do 31-01-1387. 
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gereserveerd de cijnzen en cijnshoenderen die daar aan hem geleverd 

moeten worden, voor een periode van 10 jaar, ingaande Lichtmis 

aanstaande (za 02-02-1387), per jaar voor 12 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de goederen te leveren. Verpachter en zijn 

zoon Johannes beloofden garantie. 

 

Johannes de Audehoesden bona dicta te Velde (dg: sit) ad se 

spectantia sita in parochia de Doerne cum suis attinentiis 

universis exceptis et reservatis dicto Johanni censibus et pullis 

censualibus (dg: ibidem) sibi ibidem solvendis ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Ghevardo filio quondam Willelmi de Doerne ab eodem 

ad spacium (dg: s) decem annorum post purificationis proxime (dg: 

futurum sine) futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

X (dg: s) annorum pro XII modiis siliginis mensure de Helmont 

dandis sibi ab alio purificationis et primo termino purificatione 

proxime futura ultra annum et supra dicta bona tradendis 

promittens (dg: warandiam) et cum eo Johannes eius filius 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336v 05 do 31-01-1387. 

Bartholomeus gnd Meus, Walterus, Henricus, Heijlwigis en Agnes, kvw 

Henricus gnd !Arts soen van Scijnle verkochten aan Arnoldus en 

Denkinus, kv Batha wv Arnoldus Nesen soen, tbv voornoemde Batha en kv 

voornoemde Batha, een b-erfcijns van 10 schelling geld, die 

voornoemde Batha betaalde aan wijlen voornoemde Henricus !Dircs soen, 

gaande uit (1) een kamp gnd Enskens Kamp, in Veghel, (2) een stuk 

land, in Veghel, tussen voornoemde Batha en haar kinderen enerzijds 

en de gemeint anderzijds. Johannes minderjarige zvw voornoemde 

Henricus !Arts soen zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus en/of Denkinus. 

 

Bartholomeus dictus Meus Walterus Henricus Heijlwigis et Agnes 

liberi quondam Henrici dicti !Arts soen de Scijnle (dg: 

hereditarium) cum tutore hereditarium censum X solidorum monete 

quem Batha relicta quondam Arnoldi Nesen soen dicto quondam 

Henrico !Dircs soen solvere consuevit hereditarie ex campo dicto 

Enskens Camp sito in parochia de Vechel atque pecia terre sita in 

parochia de Vechel inter hereditatem dicte Bathe et eius liberorum 

(dg: ex.. ?he) ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo (dg: ..) #et# Denkino liberis 

dicte Bathe ad opus dicte Bathe et liberorum eiusdem Bathe 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere et quod 

ipsi Johannem filium dicti quondam Henrici !Arts soen quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit super premissis ad opus dicte Bathe et 

eius liberorum facient renunciare. Testes Luce et Rover datum 

supra. Tradetur littera dictis Arnoldo et Denkino seu eorum 

alteri. 

 

BP 1177 f 336v 06 do 31-01-1387. 

Willelmus Dircs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Dircs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336v 07 do 31-01-1387. 

Johannes Coman van Loen verkocht aan Matheus van Doerne snijder en 

Henricus zvw Johannes van den Kolke een lijfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren, gaande uit al 

zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 
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Johannes Coman (dg: f) de Loen legitime vendidit Matheo de Doerne 

sartori et Henrico filio quondam Johannis van den (dg: Ko) Kolke 

vitalem pensionem (dg: uni) duorum modiorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam ad vitam eorum et non ultra purificationis et 

primo (dg: p) termino ultra annum (dg: et supra infrascriptas 

tradendam ex) et in parochia de Doerne tradendam ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis promittens super habita et habenda warandiam et alter 

diutius vivens integraliter possidebit scilicet cum ambo mortui 

fuerint etc. 

 

BP 1177 f 336v 08 do 31-01-1387. 

Johannes zv Reijnerus van Lijt verkocht aan Henricus van den Doren 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een kamp, 1½ bunder groot, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd die Sporkt, tussen kvw Mathijas Fijen soen enerzijds 

en Everardus van Casteren anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Johannes filius Reijneri de Lijt hereditarie vendidit Henrico van 

den Doren hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Martini (dg: quod) ex quodam campo unum et dimidium 

bonarium continente sito (dg: in pa) infra (dg: f) libertatem 

oppidi de Busco in loco dicto die Sporct inter hereditatem 

liberorum quondam Mathije Fijen soen ex uno et inter hereditatem 

Everardi de Casteren ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: et su) excepto censu domini ducis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336v 09 do 31-01-1387. 

Heijmericus van Alphen droeg over aan Johannes Basijn zvw Rodolphus 

van Duer bakker een huis48 en erf van wijlen Walterus van Alphen, in 

Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

gnd Zennekens enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Vullinc 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door broeder Henricus van 

Mierd kloosterling van Porta Celi. 

 

Heijmericus de Alphen domum et aream quondam Walteri de Alphen 

sitam in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem 

quondam Henrici dicti Zennekens ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti Vullinc ex alio venditam sibi a fratre Henrico de 

Mierd conventuali conventus de Porta Celi ordinis sancti Willelmi 

sito prope Buscumducis per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Basijn 

filio quondam Rodolphi de Duer pistoris cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Luce et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 336v 10 do 31-01-1387. 

Johannes Stripe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Stripe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336v 11 do 31-01-1387. 

Johannes Stripe zvw Walterus zvw Walterus van Alphen en Ghibo zvw 

Johannes gnd die Clercke ev Elizabeth dvw eerstgenoemde Walterus, 

Johannes van der Lenen en zijn dochter Margareta deden tbv voornoemde 

Johannes Basijn afstand van voornoemd huis en erf. Het huis was 

                         
48 Zie → BP 1180 p 520v 05 ma 13-12-1395, overdracht van dit huis. 
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belast met 3 pond geld aan het klooster van Porta Celi. 

 

Johannes Stripe filius quondam Walteri filii quondam Walteri de 

Alphen et Ghibo filius quondam Johannis dicti die Clercke maritus 

et tutor legitimus (dg: El) Elizabeth sue uxoris filie primodicti 

quondam Walteri Johannes van der Lenen et Margareta eius filia cum 

tutore super dicta domo et area et jure ad opus dicti Johannis 

Basijn renunciaverunt promittentes indivisi cum tutore (dg: ra) 

super habita et habenda ratam servare et obligationem deponere 

exceptis tribus libris monete conventui de Porta Celi exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 336v 12 do 28-02-1387. 

Ghibo van Ghestel zvw Johannes Roelofs soen van Zeghenworp verkocht 

aan Willelmus gnd Therijs soen van den Wiel een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

2 tuinen in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, ter plaatse gnd 

aan den Busche, beiderzijds tussen voornoemde Ghibo verkoper, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Ghibo de Ghestel filius quondam Johannis Roelofs soen de 

Zeghenworp hereditarie vendidit Willelmo (dg: filio) dictus! 

Therijs soen van den Wiel (dg: ab eodem hereditarie po) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis (dg: et primo termino ultra 

annum) et in Busco tradendam ex duobus ortis dicti venditoris 

sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Lennenshoevel ad locum 

dictum aen den Busche inter hereditatem (dg: he) dicti Ghibonis 

venditoris ex utroque latere coadiacentem (dg: ex uno) ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes Luce et Berwout datum quinta post invocavit. 

 

BP 1177 f 336v 13 do 28-02-1387. 

En hij kan terugkopen gedurende 12 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1388), met 11 Brabantse dobbel, 54 plakken voor 1 dobbel 

gerekend of de waarde, met de pacht van het jaar van wederkoop, en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van ....... Wiel, Johannes Goetgeselle 

alias gnd van Boert en Johannes van de Kloot. 

 

+. 

Et poterit redimere ad spacium XII annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper quando voluerit cum 

XI Brabant dobbel scilicet LIIII (?dg: pl) placken pro quolibet 

dobbel computato vel valore et cum pactu anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. Acta in camera [scriptorum presentibus] 

....... (dg: Wu) Wiel et Johanne Goetgeselle alias dicto de Boert 

Johanne de Globo datum anno LXXX septimo mensis februarii die 

ultima hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 336v 14 ±do 28-02-1387. 

Johannes Moen zv Johannes gnd Moen beloofde aan Willelmus Therijs 

soen 2 mud rogge en 16½ mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1387) te leveren. 

 

Johannes Moen filius Johannis dicti Moen promisit Willelmo (dg: 

Th) Therijs soen duos modios siliginis et sedecim et dimidium 
!modium modios lupule mensure de Busco ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. 
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1177 mf9 D 06 f.337. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 31-01-1387. 

 

BP 1177 f 337r 01 do 31-01-1387. 

Eligius gnd Loij van Casteren beloofde aan Nijcholaus gnd Nijcoel van 

Straten van Vucht 26 mud hop, Bossche maat, binnen de 8 dagen voor 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) in Den Bosch te leveren. 

 

Eligius dictus Loij de Casteren promisit Nijcholao dicto (dg: 

Nijcho) Nijcoel van Straten de Vucht XXVI modios lupule mensure de 

Busco (dg: a) infra octo dies ante festum Remigii proxime futurum 

persolvendos #et in Busco tradendos#. Testes Luce et Rover datum 

quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 337r 02 do 31-01-1387. 

Ghevardus zvw Willelmus van Doerne maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 34 oude schilden, met Lichtmis te betalen, aan hem 

overgedragen door zijn broer hr Willelmus. 

 

Solvit. 

(dg: Everardus filius) Ghevardus filius quondam Willelmi de Doerne 

hereditarium censum XXXIIII aude scilde solvendum hereditarie 

purificationis supportatum sibi a domino Willelmo suo fratre prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 337r 03 do 31-01-1387. 

De broers Willelmus en Gerardus, gnd van Bucstel, kvw Johannes gnd 

Pape Jans, verkochten aan Rutgherus schoenmaker van Ghestel, Johannes 

Zobbe visser, Henricus Grove, Godefridus van Hoessche van Ghestel, 

Walterus Morre, Arnoldus van der Hazeldonc, zijn zoon Johannes en 

Arnoldus van den Blocke al het gemarkeerde eikenhout, op de goederen 

gnd te Wiel, in Gemonde. Verkopers beloofden de lasten en de 

houtschat af te handelen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Zobbe. 

 

(dg: Ger) Willelmus et Gerardus fratres dicti de Bucstel (dg: f) 

liberi quondam Johannis dicti Pape Jans omnia ligna quercina 

#ibidem signata# consistentia supra bona dicta te Wijel cum suis 

attinentiis sita in parochia de Ghemonden ut dicebant vendiderunt 

Rutghero sutori de Ghestel et Johanni Zobbe piscatori Henrico 

Grove Godefrido de Hoessche de Ghestel Waltero Morre Arnoldo van 

der Hazeldonc Johanni eius filio Arnoldo van den Blocke promittens 

waradiam et obligationem et houtscant deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni Zobbe. 

 

BP 1177 f 337r 04 do 31-01-1387. 

Godescalcus zvw Henricus Steijmpel van den Hoevel en Johannes zvw 

Johannes gnd Bitter beloofden aan hr Andreas van Broechoven 

kloosterling van Berne, tbv de abt van de abdij van Berne, aan 

voornoemde abt, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar 35 pond, 

17 Hollandse plakken voor 1 pond gerekend of de waarde49, en 5½ 

Hollandse plakken te betalen, een helft met Allerheiligen en de 

andere helft met Lichtmis. 

 

Godescalcus filius quondam Henrici Steijmpel van den Hoevel (dg: 

promisit super) et Johannes filius quondam Johannis dicti Bitter 

                         
49 Vergelijk: 1232-116-110r scan 219, 1387-1388, Dit is den rekenijnghe Jans van 
Middegael ende Jans van Berke proesten der clerc broederscap van ons[er] vrouwen in 

tsHertogenbosch van den jaerrenten gerekent des saterdages voer sunte Jans avont 

baptist in den jaer van LXXXVIII (za 20-06-1388) ende XVII plac voer een pont ende 

alle ander paeijment daer na gerekent. 
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promiserunt indivisi super omnia (dg: se daturos) domino Andree de 

Broechoven conventuali (dg: de) conventus de Berna ad opus (dg: 

con) #abbatis# dicti conventus de Berna quod ipsi Godescalcus et 

Johannes dabunt et exsolvent (dg: dicto conventui de ...) dicto 

abbati ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum XXXV libras 

scilicet (dg: XVI XVIJ) #XVII# Hollant placken pro qualibet libra 

computato seu (dg: computato) #valorem# atque quinque et dimidium 

Hollant placken mediatim omnium sanctorum et mediatim 

purificationis et primo termino omnium sanctorum proxime futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 337r 05 do 31-01-1387. 

Johannes Buekentop, Bernardus Wenemaers soen en Rijxkinus Trulliarts 

soen beloofden aan Elizabeth van den Zande 24 gulden en 9 Hollandse 

plakken met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. Is de 

dienstmaagd van Voerkinus. 

 

Johannes Buekentop Bernardus Wenemaers soen et Rijxkinus 

Trulliarts soen promiserunt Elizabeth van den Zande XXIIII gulden 

et novem Hollant placken ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Est famula Voerkini. 

 

BP 1177 f 337r 06 do 31-01-1387. 

Johannes Coman van Loen verkocht aan Henricus zvw Johannes van den 

Kolke en Matheus van Doerne snijder een lijfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis op de navolgende akker te leveren, 

gaande uit (1) een akker gnd die Brake Akker, in Deurne, tussen 

Johannes die Becker enerzijds en Willelmus van der Beke anderzijds, 

(2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, die Elizabeth 

wv Henricus van den Hoevel en haar kinderen moeten leveren aan 

voornoemde verkoper, gaande uit een akker gnd die Kloot, in Deurne, 

reeds belast met grondcijnzen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Johannes Coman de Loen legitime vendidit Henrico filio Johannis 

quondam van den Kolke et Matheo de Doerne #sartori# vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

ad vitam eorum et ultra purificationis et primo termino ultra 

annum et supra (dg: hereditatem) #agrum# infrascriptum tradendam 

ex agro dicto die Brake (dg: sito) Acker sito in parochia de 

Doerne inter hereditatem Johannis die Becker ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van der Beke ex alio atque ex hereditaria 

paccione unius modii siliginis dicte mensure quam Elizabeth 

relicta quondam Henrici van den Hoevel #et eius liberi# dicto 

venditori solvere tenentur annuatim ex agro dicto die Cloet sito 

in dicta parochia ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: suffic) exceptis censibus 

dominorum fundi et sufficientem facere et alter eorum dutius 

vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint. Testes 

datum (dg: datum) supra. 

 

BP 1177 f 337r 07 do 31-01-1387. 

Johannes zv Arnoldus gnd Haghen van Doerne verkocht aan Henricus zvw 

Willelmus van Buttel van Doerne ½ bunder beemd, in Deurne, in de 

dingbank van Vlierden, ter plaatse gnd in Ver Geben Broek, tussen 

Henricus Danels soen enerzijds en Bela gnd Scillincs Nicht 

anderzijds, welke ½ bunder voornoemde Johannes verworven had van 

Johannes Coman, belast met de hertogencijns. 
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Johannes (dg: Haghens) filius (dg: q) Arnoldi dicti Haghen de 

Doerne dimidium bonarium prati situm in parochia de Doerne in (dg: 

past) jurisdictione de Vlierden #in loco dicto in Ver Gheben 

Broec# inter hereditatem Henrici Danels soen ex uno et inter 

hereditatem Bele dicte Scillincs Nicht ex alio et quod dimidium 

bonarium bonarium prati dictus Johannes erga Johannem (dg: Coman) 

C[o]man acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Willelmi de Buttel de Doerne promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: de) excepto censu domini (dg: fundi) 

#ducis# exinde solvendo. Testes Ywanus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 337r 08 do 31-01-1387. 

Ghibo zvw Johannes van der Bruggen, Petrus Loder, zijn vrouw 

Elizabeth de jongere dochter, kvw Johannes van der Bruggen, Walterus 

van den Nuwenhuze en Ghibo met den Ghemake, szvw voornoemde Johannes, 

deden tbv Henricus zvw Johannes van der Bruggen en Elizabeth oudere 

dvw voornoemde Johannes van der Bruggen afstand van (1) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Johannes van Rode 

gruiter beloofd had met Lichtmis aan voornoemde Johannes van der 

Bruggen voor de duur van diens leven te leveren, en na zijn 

overlijden aan zijn erfgenamen, gaande uit 1½ bunder beemd, in Vught 

Sint-Petrus, in een kamp van voornoemde Johannes, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes van der Bruggen, (2) een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, die Johannes, Arnoldus, Godefridus en Elizabeth, 

kvw Henricus Storimans, en zijn schoonzoon Jacobus Gherijts soen van 

Druenen moeten leveren aan wijlen voornoemde Johannes van der Bruggen 

en zijn kinderen, verwekt bij Elizabeth dvw Henricus Moelners, gaande 

uit een stuk land, naast de windmolen van Helvoirt. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Ghibo #filius quondam Johannis van der Bruggen et Petrus Loder 

(dg: ..) maritus legitimus# Elizabeth junior filia liberi quondam 

Johannis van der Bruggen #et ipsa cum eodem# cum tutore #Walterus 

van den Nuwenhuze# et Ghibo met den Ghemake generi dicti quondam 

Johannis super hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes de Rode (dg: grum) 

grumellator promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni van 

der Bruggen ad eius vitam et post eius decessum eius heredibus et 

successoribus hereditarie purificationis (dg: ex) ex uno et 

dimidio bonariis prati sitis in parochia sancti Petri de Vucht in 

quodam campo dicti Johannis sito inter hereditatem dicti Johannis 

van der Bruggen ex utroque latere coadiacentem prout in litteris 

atque (dg: he) super hereditaria paccione quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes Arnoldus Godefridus et 

Elizabeth liberi quondam Henrici Storimans et Jacobus Gherijts 

soen de Druenen eius gener dicto quondam Johanni van der Bruggen 

et eius liberis ab eodem Johanne et Elizabeth filia quondam 

Henrici Moelners pariter genitis solvere tenentur annuatim ex 

pecia terre sita iuxta molendinum venti de Helvoert (dg: ve) ut 

dicebant (dg: ut dicebant) et super jure ad opus Henrici #filii 

quondam Johannis van der Bruggen# et Elizabeth (dg: fi) antiquoris 

filie dicti quondam Johannis van der Bruggen renunciaverunt 

promittentes cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

Henrico predicto. 

 

BP 1177 f 337r 09 do 31-01-1387. 

Henricus zvw Johannes van der Bruggen, Elizabeth oudere dvw 

voornoemde Johannes, Petrus Loder en zijn vrouw Elizabeth jongere dvw 

voornoemde Johannes deden tbv Ghibo zvw voornoemde Johannes van der 

Bruggen en Walterus van den Nuwenhuze en Ghibo met den Ghemake, szvw 
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voornoemde Johannes, afstand van een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Oisterwijk, die Reijnerus gnd Moelner leverde aan wijlen 

voornoemde Johannes. 

 

Henricus filius quondam Johannis van der Bruggen et Elizabeth 

filia (dg: senior) #antiquor# dicti quondam Johannis cum tutore 

#(dg: Elizabeth filia junior) Petrus Loder maritus legitimus 

maritus legitimus Elizabeth filie junioris sue uxoris filie dicti 

Johannis et ipsa cum eodem tamquam cum tutore# super hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Oesterwijc quam 

Reijnerus dictus Moelner dicto quondam Johanni solvere consuevit 

(dg: ut) ut dicebant ad opus Ghibonis (dg: Elizabeth fi junioris 

filie .......) #filii# dicti quondam Johannis van der Bruggen et 

ad opus Walteri van den Nuwenhuze et Ghibonis met den Ghemake 

generorum dicti quondam [Johannis renunciaverunt] promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 337r 10 do 31-01-1387. 

De broers Ghibo en Henricus, kvw Johannes van der Bruggen, Elizabeth 

oudere dvw voornoemde Johannes, Walterus van den Nuwenhuze en Ghibo 

met den Ghemake deden tbv Elizabeth jongere dvw voornoemde Johannes 

van der Bruggen afstand van een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis te leveren, aan voornoemde wijlen Johannes 

en zijn kinderen overgedragen door Henricus van de Kerkhof. 

 

Ghibo et Henricus (dg: ...) fratres liberi quondam Johannis van 

der Bruggen et Elizabeth filia antiquor eiusdem quondam Johannis 

cum tutore Walterus van den Nuwenhuze Ghibo met den Ghemake super 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc 

solvenda hereditarie purificationis supportata dicto quondam 

Johanni (dg: ad opus) ab Henrico de Atrio scilicet ab eodem 

Johanne ad eius vitam et post eius decessum ab eius liberis 

hereditarie possidenda prout in litteris ad opus Elizabeth 

junioris filie dicti quondam Johannis van der Bruggen 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 337r 11 do 31-01-1387. 

Mechtildis wv Gerardus gnd Vleeschehouwer, haar zoon Johannes die 

Groeve en Willelmus van Hamvelt ev Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus 

gaven uit aan Johannes zvw Henricus gnd die Laet (1) de helft van een 

kamp van wijlen Lambertus Bakelmans, in Bakel, tussen erfgoed van de 

commendator van Gemert enerzijds en Hartmannus {f.337v} snijder 

anderzijds, (2) de helft van een streep land van wijlen voornoemde 

Lambertus, in Bakel, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en 

Henricus Gheenkens Neve anderzijds, (3) de helft van een beemd, in 

Deurne, ter plaatse gnd die Strijpt, naast erfgoed van de heer van 

Helmond, welke helft jaarlijks wordt gedeeld tegen erfgoed van mr 

Arnoldus Eijcmans soen aldaar; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijnzen, en thans voor (b) een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (zo 02-02-1388). De brief overhandigen aan voornoemde 

Mechtildis. 

 

[Mechtil]dis relicta quondam Gerardi dicti Vleeschehouwer cum 

tutore Johannes die Groeve eius filius et Willelmus de Hamvelt 

maritus et tutor legitimus ut [asserebat] Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti quondam Gerardi (dg: duas pecias terre sitas in 

parochia de Bakel quarum una campum situm) medietatem (dg: ...) 

cuiusdam campi quondam Lamberti Bakelmans siti in parochia de 
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Bakel inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex uno et inter 

Hartmanni 

 

1177 mf9 D 07 f.337v. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 31-01-1387. 

 in die Brigide: vrijdag 01-02-1387. 

 anno LXXXVII mensis februarii die prima: vrijdag 01-02-1387. 

 Secunda post purificationis: maandag 04-02-1387. 

 in crastino Aghate: woensdag 06-02-1387. 

 

BP 1177 f 337v 01 do 31-01-1387. 

Solvit 4 plack. 

sartoris ex alio item medietatem (dg: pecie terre) strepe terre 

(dg: sit) dicti quondam Lamberti siti in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Gheenkens (dg: so) Neve ex alio atque medietatem prati 

siti in parochia de Doerne in loco dicto die Strijpt (dg: inter) 

#iuxta# hereditatem domini de Helmont (dg: ex uno et inter 

hereditatem) et que medietas annuatim dividitur contra hereditatem 

magistri Arnoldi Eijcmans soen (dg: annuat) ibidem sitam ut 

dicebant !ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Johanni 

(dg: dicto) filio quondam Henrici dicti (dg: des) die Laet ab 

eodem hereditarie possidendum pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis #etc# atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont danda dicte Mechtildi ad eius vitam 

et post eius decessum dictis Johanni eius filio et Willelmo 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Ywanus et Berwout datum quinta post conversionem Pauli. Traditur 

(dg: littera dicte .......) dicte Mechtildi. 

 

BP 1177 f 337v 02 vr 01-02-1387. 

Laurencius zvw Stephanus van Wetten verpachtte aan Mathijas gnd van 

Heijst de goederen, (dg: gnd die Poedervolkse Hoeve) die waren van 

wijlen Roverus van den Laer, in Veghel, ter plaatse gnd in Geen 

Hoeve, voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande 

(zo 26-05-1387), per jaar voor 36 gulden of de waarde, een helft te 

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

elk jaar voor Laurencius, in een turfveld gnd ven, bij voornoemde 

goederen behorend, 12 vrachten zwarte turf uitgraven, drogen, tegen 

beesten beschermen alsof ze van hem waren, en over het water gnd die 

Aa vervoeren en aan Laurencius afleveren. Mathijas zal met zijn 

beesten geen schade toebrengen aan takken, gnd rijseren, ter plaatse 

gnd in dat Verste Veld, tot voornoemde goederen behorend. Mathijas 

zal elk jaar aan Laurencius een zeinde geven. Mathijas zal de 

goederen in het zesde jaar te pachters recht bezitten. Mathijas zal 

de helft van de oogst van het huidige jaar krijgen, d.w.z. daarvoor 

zal hij het geld van het eerste jaar geven. Laurencius en met hem 

Roverus zvw voornoemde Roverus van den Laer beloofden garantie. 

 

Laurencius filius quondam Stephani de Wetten bona (dg: dicta die 

Poedervolcsche Hoeve) #que fuerant quondam Roveri van den Laer# 

sita in parochia de Vechel in loco dicto in Gheen Hoeve (dg: 

atque) cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Mathije dicto de Heijst ab eodem ad spacium (dg: 

sex) #quinque# annorum post festum penthecostes proxime futurum 

deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum 

(dg: sex) #quinque# annorum pro XXXVI florenis dictis gulden seu 

valore dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum (dg: sex) 
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#quinque# annorum mediatim Domini et mediatim Johannis et pro 

primo termino nativitatis Domini proxime futuro additis 

condicionibus sequentibus quod dictus Mathijas effodiet quolibet 

dictorum (dg: sex) #quinque# annorum ad opus dicti Laurencii 

duodecim plaustra (dg: ce) nigrorum cespitum #in (dg: fos) cespito 

dicto venne ad dicta bona spectante# et illos cespites dictus 

Mathias desiccabit #et huiusmodi cespites dictus Mathijas pro suo 

meliori et custodiet a bestiis tamquam si essent sui proprii 

cespites# et supra aquam dictam die Aa ibidem currentem dicto 

Laurencio (dg: d) vehet et deliberabit item quod dictus Mathijas 

non faciet dicto Laurencio aliqua dampna cum suis bestiis (dg: in 

in bo) in ramis dicti! rijseren consistentibus in loco dicto int! 
!dat Verste Velt ad dicta bona spectante item quod dictus Mathijas 

dabit dicto (dg: La) Laurencio anno quolibet dictorum (dg: sex) 

#quinque# annorum unam (dg: decen) curialitatem dictam zeijnde 

item quod dictus Mathijas dicta bona cum suis attinentiis sexto 

anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente ad jus 

coloni possidebit et quod dictus Mathijas medietatem fructuum 

dictorum bonorum (dg: p) presentis (dg: anni) primi anni habebit 

scilicet pro illa medietate dabit dictam pecuniam primi anni et 

secundum istas condiciones promisit et cum! Roverus filius dicti 

quondam Roveri van den Laer indivisi super habita et habenda 

warandiam et aiam obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes Rover et Berwout datum in die Brigide. 

 

BP 1177 f 337v 03 vr 01-02-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van schepenen, Johannes van de Kloot, Goddinus van Lijt en Gerardus 

Ossen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de 

Globo Goddino de Lijt Gerardo Ossen acta in camera anno LXXXVII 

(dg: in die Br) mensis februarii die prima hora none. 

 

BP 1177 f 337v 04 vr 01-02-1387. 

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

tbv hem en Aleijdis van Rijswijc, 30 oude schilden, 40 Hollandse 

plakken voor 1 oude schild gerekend, op Palmzondag aanstaande (zo 31-

03-1387) te betalen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici de Os promisit Goddino de 

Lijt ad opus sui et ad opus Aleijdis de Rijswijc (dg: XXX au) seu 

ad opus alterius eorum XXX aude scilde scilicet XL Hollant placken 

pro quolibet aude scilt computato seu valorem ad dominicam 

palmarum proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 337v 05 vr 01-02-1387. 

Johannes Spikerman droeg over aan Henricus gnd Torken van Ghestel een 

b-erfpacht50 van 4 mud rogge, maat van Beers, die Johannes zv 

Walterus gnd Veren Oeden soen aan eerstgenoemde Johannes Spikerman 

beloofd51 had, met Lichtmis in Beers te leveren, gaande uit (1) een 

stuk land gnd die Schoot, in Oostelbeers, tussen Henricus van den 

Vloege enerzijds en voornoemde Johannes zv Walterus Veren Oeden soen 

anderzijds, (2) een beemd in Beers, tussen Willelmus van Spulle 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. 

 

                         
50 Zie → BP 1180 p 060v 06 vr 20-02-1394, overdracht erfpacht. 
51 Zie ← BP 1177 f 326r 03 vr 16-11-1386, uitgifte voor deze 

erfpacht. 
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Johannes Spikerman hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Berze quam Johannes filius Walteri dicti 

Veren Oeden soen promisit se daturum et soluturum primodicto 

Johanni Spikerman hereditarie purificationis et in Berze 

traditurum ex quadam pecia terre dicta die (dg: Scoet) Scoet sita 

in parochia de Oestelberze inter hereditatem Henrici van den 

Vloege ex uno et inter hereditatem dicti Johannis filii Walteri 

Veren Oeden soen ex alio aque ex quodam prato sito in dicta 

parochia inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et inter (dg: 

t) aquam dictam die Aa ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico dicto Torken de Ghestel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 337v 06 vr 01-02-1387. 

Johannes Spikerman droeg over aan Henricus Torken van Ghestel 62½ 

oude schilden, aan hem beloofd52 door Johannes zv Walterus gnd Veren 

Oeden soen. 

 

Johannes Spikerman sexaginta duos et dimidium aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi a Johanne 

filio Walteri dicti Veren Oeden soen prout in litteris supportavit 

Henrico Torken de Ghestel cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 337v 07 vr 01-02-1387. 

Gerardus Loij Willems soen visser beloofde aan Gerardus gnd Heijnen 

soen van Hezewijc kramer 100 oude schilden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Gerardus (dg: Loij) Loij Willems soen piscator promisit Gerardo 

dicto Heijnen soen de Hezewijc #institori# centum aude scilde seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Ouden et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 337v 08 vr 01-02-1387. 

Johannes van der Lenen? en diens dochter Margareta beloofden aan 

Heijmericus vam Alphen 9 oude schilden na maning te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes van der Le[?n]en et Margareta eius filia promiserunt 

Heijmerico de Alphen (dg: IX #nove# aude scild) novem aude scilde 

ad monitionem persolvendos. Testes Ywanus [et] Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 337v 09 ma 04-02-1387. 

Andreas zvw Johannes gnd van den Noddenvelt en Henricus Noet, 

Katherina en Batha, kv voornoemde Andreas, verkochten aan Henricus 

gnd Coppen soen uter Hasselt een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die Paulus gnd Bije zvw Johannes gnd Bije beloofd had aan 

voornoemde Andreas, Henricus Noet, Katherina en Batha, en Yda, kv 

voornoemde Andreas, met Lichtmis, ter plaatse gnd Middelrode, te 

leveren, gaande uit een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, over de brug aldaar, beiderzijds tussen Aghata dvw 

Johannes gnd Kathelinen soen. Yda dv voornoemde Andreas zal nimmer 

rechten op deze pacht doen gelden. 

 

                         
52 Zie ← BP 1177 f 326r 04 vr 16-11-1386, belofte 62½ oude schild op 

01-05-1387 te betalen. 
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Andreas filius quondam Johannis dicti van den Noddenvelt Henricus 

Noet Katherina et Batha liberi dicti Andree cum tutore 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

quam Paulus dictus Bije filius quondam Johannis dicti Bije 

promisit super se et bona sua omnia se daturum et soluturum dicto 

Andree ad eius vitam et post eius vitam (dg: dictis) dictis 

Henrico Noet Katherine (dg: Yde et) Bathe #atque Yde# (dg: eius) 
?liberis #dicti Andree# hereditarie purificationis et in loco dicto 

Middelrode traditurum ex quadam pecia terre sita in parochia de 

Berlikem ad #dictum# locum (dg: dictum) Middelrode vocatum ultra 

pontem ibidem inter hereditates Aghate filie quondam Johannis 

dicti Kathelinen soen ex utroque latere coadiacentes prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Henrico (dg: f) dicto Coppen soen 

uter Hasselt supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore super habita et habenda warandiam et et obligatioen et 

impeticionem in dicta paccione existentem deponere et quod ipsi 

Ydam filiam dicti Andree perpetue talem habebunt quod nunquam 

presumet se jus in premissa paccione habere. Testes Ghemert et 

Erpe datum secunda post purificationis. 

 

BP 1177 f 337v 10 wo 06-02-1387. 

Arnoldus Writer ev Margareta dvw Arnoldus Hessels verkocht aan 

Walterus Zeghers soen van Beke een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Hilvarenbeek, die voornoemde Walterus Zeghers soen met Sint-

Andreas in Hilvarenbeek moet leveren aan voornoemde Arnoldus, gaande 

uit een stuk land, in Hilvarenbeek, achter de plaats gnd Lange Kruis, 

naast wijlen Johannes gnd Busschehoven, welke pacht wijlen voornoemde 

Johannes Busschehoven leverde aan wijlen Petrus gnd Smit grootvader 

van wijlen voornoemde Arnoldus Hessels, en welke pacht nu aan hem 

behoort. 

 

Arnoldus Writer maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Hessels hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginsi mensure de Hildwarenbeke quam Walterus Zeghers soen de 

Beke dicto Arnoldo solvere tenetur hereditarie Andree (dg: ex p)et 

in (dg: par) Hildwarenbeke tradere ex pecia terre sita in parochia 

de Hildwarenbeke retro locum (dg: Lan) dictum Langen Cruijs (dg: 

inter) iuxta hereditatem (dg: Ja) quondam Johannis dicti 

Busschehoven et quam paccionem dictus quondam Johannes 

Busschehoven solvere consuevit quondam Petro dicti! Smit avo olim 

dicti quondam Arnoldi Hessels et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat (dg: ....) hereditarie vendidit dicto Waltero 

Zeghers soen promittens warandiam et obligationem et impeticionem 

in dicta paccione existentem deponere. Testes Ywanus et Rover 

datum in crastino Aghate. 

 

BP 1177 f 337v 11 ±wo 06-02-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 48 lichte schilden, 

12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori quadraginta octo licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato 

ad nativitatis Johannis (dg: p) proxime futurum persolvendos. 

Testes ....... ....... 

 

1177 mf9 D 08 f.338. 

 Quinta post Agate: donderdag 07-02-1387. 

 

BP 1177 f 338r 01 ±wo 06-02-1387. 

Katherina dvw Adam gnd Langhe Daen van Orthen: 6 stukjes land, in de 
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dingbank van Meerwijk, (1) ½ hont groot, ter plaatse gnd Schrijvers 

Wert, tussen wijlen Willelmus Claes soen enerzijds en kvw Willelmus 

Stevens soen anderzijds, (2) 2 hont groot, ter plaatse gnd de Oude 

Kamp, tussen voornoemde kvw Willelmus Stevens soen enerzijds en 

wijlen voornoemde Willelmus Claes soen anderzijds, (3) 2 hont groot, 

{niet afgewerkt contract53}. 

 

Katherina (dg: relic) filia quondam Ade dicti (dg: de Langhe) 

Langhe Daen de (dg: Orthen) Orthen cum tutore sex particulas terre 

sitas in jurisdictione de Merewijc quarum una continens dimidium 

hont (dg: So) in loco dicto Scrivers Wert inter hereditatem 

quondam Willelmi Claes soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi Stevens soen ex alio secunda dua hont terre 

continens in loco dicto den Auden Camp inter hereditatem dictorum 

liberorum quondam Willelmi Stevens soen ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Willelmi Claes soen ex alio tercia duo 

hont continens 

 

BP 1177 f 338r 02 do 07-02-1387. 

Lambertus van Hanenberch zvw Theodericus van den Hanenberch verkocht 

aan Gerardus gnd Pouwels soen van Bruggen een n-erfcijns van 4 oude 

schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve, 

in Schijndel, tussen Margareta van Gherwen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een b-erfcijns van 2 oude 

schilden aan voornoemde koper en een b-erfpacht van 1 mud gerst. 

 

Lambertus van Hanenberch filius quondam Theoderici van den 

Hanenberch hereditarie vendidit Gerardo dicto Pouwels soen de 

Bruggen hereditarium censum quatuor aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex manso dicti venditoris 

sito in parochia de Scijnle inter hereditatem Margarete de Gherwen 

ex uno et inter communitatem ex alio atque ex omnibus agris pratis 

pascuis et paludibus ad dictum mansum spectantibus quocumque 

locorum sitis promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu (dg: f) domini fundi 

(dg: et hereditaria paccione unius modii ordei exinde solvendis) 

et hereditario censu duorum (dg: antiquorum) aude scilde dicto 

emptori et hereditaria paccione unius modii (dg: s) ordei annuatim 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Ghemert et Ywanus datum quinta post Agate. 

 

BP 1177 f 338r 03 do 07-02-1387. 

Voornoemde Lambertus verkoper beloofde aan voornoemde Gerardus koper 

15 gulden met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Dictus Lambertus venditor promisit dicto Gerardo emptori XV 

florenos ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 338r 04 do 07-02-1387. 

Henricus Steijmpel verhuurde aan Johannes zv Arnoldus Truden soen (1) 

een stuk land gnd die Heuvel en een aangelegen stuk beemd, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Drieborg, tussen de plaats gnd 

die Zeterdonk enerzijds en de dijk gnd de Nijvelaarse Dijk 

anderzijds, (2) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd Zeterdonk, 

tussen Gerardus zv Arnoldus Truden soen enerzijds en Johannes zv 

Arnoldus Truden anderzijds, zoals ze behoord hadden aan Arnoldus 

Colen soen, voor een periode van 10 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (zo 11-11-1386), per jaar voor 20 lopen rogge, Bossche maat, 

                         
53 Voor afgewerkt contract zie BP 1177 f 338r 08 do 07-02-1387. 
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met Lichtmis te leveren. Een brief voor Henricus. 

 

Solvit Henricus 4 plack. 

Henricus Steijmpel peciam terre dictam die Hoevel (dg: s) atque 

peciam prati sibi adiacentem sitas infra libertatem oppidi de 

Busco (dg: inter locum dictum Zeter) ad locum dictum Drieborch 

inter locum dictum die Zeterdonc ex uno et inter aggerem dictum 

den Nijvenlaersschen Dijc ex alio atque peciam terre sitam ibidem 

ad locum dictum Zeterdonc inter hereditatem Gerardi filii Arnoldi 

Truden soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Arnoldi 

Truden prout ibidem sitas et ad Arnoldum (dg: van den) #Colen 

soen# spectare consueverant ut dicebat locavit Johanni filio 

Arnoldi Truden soen (dg: pro) ab eodem ad spacium X annorum a 

festo Martini proxime preterito sine [medio] sequentium 

possidendas anno quolibet dictorum X annorum pro XX lopinis 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum X annorum purificationis (dg: et i) promittens warandiam 

et obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

datum supra. Et erit una littera pro Henrico. 

 

BP 1177 f 338r 05 do 07-02-1387. 

Walterus Coelborner zvw Rodolphus zv Henricus Priems soen verkocht 

aan Nijcholaus zv Johannes gnd Gherijts soen een lijfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

al zijn goederen. 

 

Walterus (dg: f) Coelborner filius quondam Rodolphi filii (dg: 

quo) Henrici Priems soen legitime vendidit Nijcholao filio 

Johannis dicti Gherijts soen vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

Nijcholai et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus et singulis bonis dicti Walteri vendtoris quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super (dg: 

omnia warandiam et su) habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338r 06 do 07-02-1387. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis 

(za 02-02-1387), met 42 gulden en met de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, 

Jacobus zvw Jacobus Tijt en Johannes Hoevelman. 

 

+. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a purificationis 

proxime preterito sine medio sequentium semper cum XLII florenis 

seu valore et cum pensione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus (dg: Rodolpho van den Zande) scabinis Jacobo 

filio quondam Jacobi Tijt Johanne Hoevelman datum. 

 

BP 1177 f 338r 07 do 07-02-1387. 

Erenbertus gnd Erbrecht zv Johannes van den Zande droeg over aan 

Willelmus van Vlaendren 19 gulden, aan hem beloofd54 door Johannes 

van Os verwer. 

 

(dg: Erenbrecht). 

Erenbertus dictus Erbrecht filius Johannis van den Zande decem et 

novem florenos aureos dictos communiter gulden promissos sibi a 

                         
54 Zie ← BP 1177 f 282v 12 ±do 01-03-1386, mogelijk verband met een 

vrijwel onleesbaar contract, waarin beloofd wordt 19 gulden op 25-07-

1386 te betalen. 
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Johanne de Os tinctore prout in litteris supportavit Willelmo de 

Vlaendren cum litteris et jure. Testes Ghemert et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 338r 08 do 07-02-1387. 

Katherina dvw Adam gnd Langhe Daen van Orthen verkocht aan Henricus 

zvw Willelmus Stevens soen (1) de helft van ½ hont land in de 

dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd Schrijvers Wert, ter plaatse 

gnd op Spek Land, tussen wijlen Willelmus Claes soen enerzijds en kvw 

voornoemde Willelmus Stevens soen anderzijds, (2) de helft van 2 hont 

land, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd de Oude Kamp, 

tussen voornoemde kvw Willelmus Stevens soen enerzijds en wijlen 

voornoemde Willelmus Claes soen anderzijds, (3) de helft van 2 hont 

land, ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen erfgoed gnd dat Kampke 

enerzijds en voornoemde kvw Willelmus Stevens soen anderzijds, (4) de 

helft van 2 hont land, in de dingbank van Meerwijk, op de plaats gnd 

op de Germen, naast erfgoed gnd Nieuwe Kamp enerzijds en voornoemde 

kvw Willelmus Stevens soen anderzijds, (5) de helft van 2 hont land 

aldaar, op de plaats gnd op de Germen, tussen Johannes Wellens soen 

enerzijds en voornoemde kvw Willelmus Stevens soen anderzijds, (6) de 

helft van ½ hont in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd de 

Nieuwe Kamp, tussen kvw Willelmus Stevens soen enerzijds en erfg vw 

Henricus van Woerde anderzijds, belast met cijnzen en dijken. 

 

Katherina filia quondam Ade dicti Langhe Daen de (dg: Orthen) 

Orthen cum tutore medietatem dimidii hont terre siti in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto Scrivers (dg: Wert) Wert 

in loco dicto op Spec Lant inter hereditatem quondam Willelmi 

Claes soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

Stevens soen ex alio atque medietatem duorum hont terre sitorum in 

dicta jurisdictione in loco dicto den Auden Camp inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Willelmi (dg: site) Stevens soen ex uno 

et inter hereditatem dicti quondam Willelmi Claes soen ex alio 

atque medietatem duorum hont terre sitorum in dicto loco den Auden 

Camp vocato inter hereditatem dictam dat Kempken ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum quondam Willelmi Stevens soen ex 

alio item medietatem duorum hont terre sitorum in dicta 

jurisdictione (dg: iuxta lo) supra locum dictum op den Ghermen 

iuxta hereditatem dictam Nuwencamp ex uno et inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Willelmi Stevens soen ex alio item 

medietatem duorum hont terre sitorum ibidem supra dictum locum 

(dg: dictum) op den Ghermen vocatum inter hereditatem Johannis 

Wellens soen ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum 

quondam Willelmi Stevens soen ex alio item medietatem dimidii hont 

siti in dicta jurisdictione in loco dicto den Nuwencamp inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi Stevens soen ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Henrici de Woerde ex alio ut 

dicebat (dg: hereditatem) hereditarie (dg: Wil) vendidit Henrico 

filio dicti quondam Willelmi Stevens soen promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et aggeribus 

ad hoc spectantibus et exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338r 09 do 07-02-1387. 

De broers Stephanus en Henricus, kvw Willelmus Stevens soen, 

beloofden aan voornoemde Katherina 22 gulden of de waarde met Sint-

Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

(dg: Henricus et) Stephanus et Henricus fratres liberi quondam 

Willelmi Stevens soen promiserunt dicte Katherine XXII gulden (dg: 

ad) seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338r 10 do 07-02-1387. 

Jacobus zvw Jacobus gnd Katherinen soen verkocht aan Jordanus zvw mr 

Henricus met der Aex van Straten een stuk land, gnd die Struikaker, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen erfgoed van de heer 

van Boxtel enerzijds en Cristina gnd Arreghoens anderzijds, met een 

beemdje achter voornoemd stuk land gelegen, aan voornoemde Jacobus 

uitgegeven door Johannes gnd Bresser, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi dicti Katherinen soen quandam peciam 

terre dictam communiter die Struijcaker! sitam in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel inter hereditatem domini de 

Bucstel ex uno et inter hereditatem Cristine dicte Arreghoens ex 

alio cum quodam pratulo retro dictam peciam terre sito datam ad 

pactum predicto Jacobo a Johanne dicto Bresser prout in litteris 

#hereditarie vendidit Jordano filio quondam magistri Henrici met 

der Aex de Straten cum litteris# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338r 11 do 07-02-1387. 

Paulus zvw Henricus gnd Mans soen, Ghevardus van den Venne, Johannes 

Roetart, Henricus Scutter en Johannes van Meijelsfoert beloofden aan 

Jacobus zvw Jacobus Tijt 50 oude schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan (ma 24-06-1387) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1387). 

 

Paulus filius quondam Henrici dicti Mans soen Ghevardus van den 

Venne Johannes Roetart Henricus Scutter Johannes de Meijelsfoert 

promiserunt Jacobo filio quondam Jacobi Tijt quinquaginta aude 

scilde seu valorem mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338r 12 do 07-02-1387. 

Willelmus zvw Rodolphus gnd Roef die Volre verkocht aan Thomas gnd 

Erenbrechts soen ¼ deel van een kamp van wijlen Willelmus gnd 

Ghijsbrechts soen, in Nistelrode, beiderzijds tussen Henricus van 

Stralen, met een eind strekkend aan een gemene weg, belast met 

cijnzen. 

 

Willelmus filius quondam Rodolphi dicti Roef die Volre quartam 

partem cuiusdam campi quondam Willelmi dicti Ghijsbrechts soen 

siti in parochia de Nijsterle inter hereditatem Henrici de Stralen 

ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad (dg: 

communitatem) #communem plateam# ut dicebat hereditarie vendidit 

Thome dicto Erenbrechts soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus exinde (dg: depon) solvendis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 D 09 f.338v. 

 Quinta post Agate: donderdag 07-02-1387. 

 

BP 1177 f 338v 01 do 07-02-1387. 

Henricus gnd Wellens soen beloofde aan Herbertus Truden soen van 

Kessel 7 Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Henricus dictus Wellens soen promisit Herberto Truden soen de 

Kessel septem Hollant dobbel scilicet XLII Hollant placken pro 
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quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Ghemert et Ywanus datum quinta post Agate. 

 

BP 1177 f 338v 02 do 07-02-1387. 

Willelmus van Ghijessen gaf uit aan Zebertus Francken soen van Haren 

smid een stuk land gnd die Vander Akker, in Oss, ter plaatse gnd op 

het Oosterveld, tussen Petrus Mersman enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het klooster van 

Seenwijnden; de uitgifte geschiedde voor de last op het stuk land in 

een hek gnd dat Oostervanderen en thans voor een n-erfcijns van 4 

pond 5 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Willelmus de Ghijessen peciam terre dictam die (dg: ..) Vander 

Acker sitam in parochia de Os in loco dicto opt Oestervelt inter 

hereditatem Petri Mersman ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem conventus de (dg: Ho) 

Seenwijnden ut dicebat dedit ad hereditarium censum Zeberto 

Francken soen de Haren fabro ab eodem hereditarie possidendam pro 

onere ad dictam peciam terre spectante in repagulo dicto hecke dat 

(dg: W) Oestervanderen vocato tenendo et observando a (dg: -d) 

dicto Zeberto etc atque pro hereditario censu quatuor librarum et 

quinque solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: ps) premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338v 03 do 07-02-1387. 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Haenwijc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338v 04 do 07-02-1387. 

Johannes zvw Johannes van Haenwijc droeg over aan zijn broer 

Tielmannus 1/3 deel in een b-erfcijns van 50 schelling geld, waarvan 

30 schelling te betalen met Sint-Jacobus en 20 schelling met Sint-

Martinus, welke cijns Zegherus Hughen soen gekocht had van Yda wv 

Arnoldus gnd Milleken van Enghelen en haar zoon Goeswinus. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Haenwijc terciam partem ad se 

spectantem in hereditario censu quinquaginta solidorum monete de 

quibus triginta solidi in festo beati Jacobi et viginti solidi in 

festo beati Martini sunt solvendi (dg: ve) quem censum L solidorum 

Zegherus Hughen soen erga Ydam relictam quondam Arnoldi dicti 

Milleken de Enghelen et Goeswinum eius filium emendo acquisiverat 

prout in litteris supportavit Tielmanno suo fratri cum litteris et 

jure occacione dicte tercie partis promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere. Testes Luce et (dg: Sijmon) 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 338v 05 do 07-02-1387. 

Cristina dv Johannes gnd Teij beloofde aan Adam van Mierd, tbv 

Arnoldus Koijt, een n-erfcijns van 20 oude schilden, met Pasen te 

betalen, gaande uit alle goederen, die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar ouders, en uit haar andere goederen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Teije. 

 

Cristina filia Johannis dicti Teij cum tutore promisit super 

habita et habenda Ade de Mierd ad opus Arnoldi Koijt (dg: q) quod 

ipse dabit et exsolvet dicto Arnoldo hereditarium censum XX aude 
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scilde hereditarie pasce ex omnibus bonis sibi de morte suorum 

parentum successione advolvendis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis #et ex ceteris suis bonis habitis et habendis# 

promittens tutore super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni Teije. 

 

BP 1177 f 338v 06 do 07-02-1387. 

(dg: Voornoemde Cristina). 

 

(dg: dicta Cristina cum tutore). 

 

BP 1177 f 338v 07 do 07-02-1387. 

Hr Albertus Buc kanunnik investiet van Erp droeg over aan Ghisbertus 

zvw Petrus van der Woert een huis en erf, in Empel, ter plaatse gnd 

die Woert, tussen kv Petrus van den Woert, Henricus gnd Langhe en een 

gemene weg gnd die Kerkstraat, welk huis en erf Ghisbertus van 

Maelstrem zvw Ghiselbertus van Maelstrem gerechtelijk verkocht had 

aan Johannes van Straten, welk huis en erf voornoemde Johannes van 

Straten overgedragen had aan voornoemde Ghisbertus van Maelstrem, en 

welk huis en erf aan voornoemde hr Albertus gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde broer Ghisbertus van Maelstrem, voor voornoemde 

hr Albertus hieruit gereserveerd een n-erfcijns van 24 schelling 

geld, heden aan hem beloofd. 

 

Dominus Albertus Buc canonicus (dg: ecclesie de) investitus de 

Erpe domum et aream sitam in parochia de Empel ad locum dictum die 

Woert inter hereditatem liberorum Petri van den Woert (dg: ex uno 

et inter) et Henrici dicti Langhe et (dg: -x) inter communem 

plateam dictam communiter die Kercstraet quam domum et aream (dg: 

Gh) Ghisbertus de Maelstrem filius quondam Ghiselberti de 

Maelstrem vendiderat Johanni de Straten per judicem mediante 

sententia (dg: sc) #prout in litteris# et quam domum et aream 

dictus Johannes de Straten supportaverat predicto Ghisberto de 

Maelstrem prout in (dg: litteris) aliis litteris et quam domum et 

aream dictus dominus Albertus sibi de morte predicti quondam 

Ghisberti de (dg: Maels) Maelstrem #sui fratris# successione 

advolutam esse dicebat dedit (dg: ad hereditarium censum) 

#supportavit# Ghisberto filio quondam Petri van der Woert cum 

dictis litteris (dg: ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus 

ad hac spectantibus et exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu XXIIII solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie na) promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salvo tamen dicto domino Alberto in premissis 

hereditario censu XXIIII solidorum promisso sibi (dg: et dicte) ab 

alio ex premissis coram (dg: sca) scabinis infrascriptis. Testes 

(dg: datum supra) Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 338v 08 do 07-02-1387. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Petrus van der Woert beloofde aan 

voornoemde hr Albertus een n-erfcijns van 24 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) voornoemd huis en erf. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Ghisbertus tot onderpand (2) 1 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in Laars Kampke, tussen 

Johannes van Zelant enerzijds en kinderen gnd Proefts Kijnderen 

anderzijds. 

 

Dictus Ghisbertus filius quondam Petri van der Woert promisit se 

daturum et soluturum dicto domino Alberto hereditarium censum 

XXIIII solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

area predictis et ad maiorem securitatem dictus Ghisbertus unum 
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iuger terre situm in parochuia de Empel in loco dicto in Laers 

Kempken inter hereditatem Johannis de Zelant ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Proefts Kijnderen ex alio ad pignus 

imposuit promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 338v 09 do 07-02-1387. 

Johannes Boegart droeg over aan Marcelius zvw Marcelius Vilt (1) de 

helft van 8 hont land in Oisterwijk, achter de plaats gnd Teijen 

Kamp, tussen Barnierus zv Henricus Vilt enerzijds en Johannes van 

Zanbeek anderzijds (2) de helft van een b-erfcijns van 20 schelling 

gemeen paijment, gaande uit een erfgoed van Gesa van Haren, in Oss, 

(3) een b-erfcijns van 5 schelling oude pecunia die gaat uit een huis 

en tuin waarin Nijcholaus Rodeken woont, in Oss, ter plaatse gnd de 

Heuvel, (4) een b-erfpacht van 1 lopen rogge, die Marcelius gnd Zeel 

Vinc levert, welke erfgoederen en cijns aan voornoemde Johannes 

Boegart en zijn vrouw Katherina gekomen waren na overlijden van 

Gerardus Vilt en diens vrouw Cristina, mv voornoemde Katherina. 

 

Johannes Boegart (dg: qua) medietatem octo hont terre sitorum in 

parochia de Oesterwijc retro locum dictum Teijen Camp inter 

hereditatem Barnieri filii Henrici Vilt ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zanbeek ex alio aque medietatem 

hereditarii census XX solidorum (dg: monete) communis pagamenti 

solvendum hereditarie ex hereditate Gese de Haren sita in Os item 

hereditarium censum (dg: X) #quinque# solidorum antique pecunie 

solvendum hereditarie ex domo et orto (dg: sitis sitis) in quibus 

Nijcholaus Rodeken moratur sitis in Os ad locum dictum den (dg: 

Ho) Hoevel atque hereditariam paccionem (dg: un) unius lopini 

siliginis quam (dg: Z) Marcelius dictus Zeel Vinc solvere tenetur 

et quas hereditates et census dictus Johannes Boegart sibi (dg: de 

morte) et Katherine sue uxori de morte quondam Gerardi Vilt et 

Cristine eius uxoris matris dicte Katherine successione advolutam 

(dg: advolutam) esse dicebat supportavit Marcelio filio quondam 

Marcelii Vilt promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338v 10 do 07-02-1387. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Johannes Boegart en zijn 

vrouw Katherina een lijfrente van 2 oude schilden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Marcelius promisit super omnia se daturum et solturum 

dictis Johanni Boegart et Katherine eius uxori vitalem pensionem 

duorum aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dictorum 

Johannis et Katherine et non ultra nativitatis Domini ex omnibus 

suis bonis quocumque consistentibus sive sitis et sufficientem 

facere et alter diutius vivens integraliter (dg: p) possidebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338v 11 do 07-02-1387. 

De broers hr Tielmannus priester, Gerardus en Ghisbertus, kvw 

Ghisbertus van de Doorn, en Jordanus zvw Arnoldus Tielkini ev 

Mechtildis dvw voornoemde Ghisbertus verkochten aan Godefridus gnd 

Nuwelaet een b-erfcijns van 6 pond oude pecunia, die voornoemde 

wijlen Ghisbertus beurde, gaande uit een hoeve gnd Schrijvers Hoeve, 

in Schijndel. Met achterstallige termijnen. Gerardus minderjarige zv 

Gerardus Aa zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Dominus Tielmannus presbiter Gerardus Ghisbertus fratres liberi 

quondam Ghisberti de Spina et Jordanus (dg: de Hoculem) filius 
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quondam Arnoldi Tielkini maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Ghisberti hereditarium 

censum sex librarum antique pecunie quem dictus #quondam# 

Ghisbertus solvendum habuit hereditarie ex (dg: he) manso dicto 

Scrivers Hoeve sito in parochia de Scijnle ex attinentiis dicti 

mansi universis ut dicebant (dg: su) vendiderunt (dg: He) 

Godefrido dicto Nuwelaet #cum arrestadiis# promittentes ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et 

quorumcumque heredum dicti quondam Ghisberti deponere et quod ipsi 

Gerardum filium Gerardi de Aa quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super dicto censu ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 338v 12 do 07-02-1387. 

Voornoemde koper en zijn zoon Henricus beloofden aan Ghisbertus zvw 

Ghisbertus van de Doorn, tbv zijn moeder Agnes, 54 oude schilden van 

Frankrijk of van de keizer of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1387) te betalen en hetzelfde bedrag met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1387). Twee brieven. 

 

Dictus emptor #et Henricus eius filius# promisit Ghisberto filio 

quondam Ghisberti de Spina ad opus Agnetis eius matris LIIII aude 

scilde Francie vel imperatoris seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum et tantum ad festum nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 338v 13 do 07-02-1387. 

Petrus zv Boudekinus Hoet verkocht aan Leonius van de Kelder, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een hoeve in de dingbank van Gemert, tussen 

Johannes die Horter enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met de 

grondcijns. Verkoper en zijn vader Boudekinus Hoet beloofden het 

onderpand van waarde te houden. 

 

Petrus filius Boudekini Hoet hereditarie vendidit Leonio de Penu 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

manso dicti venditoris sito in jurisdictione de Ghemert inter 

hereditatem Johannis die Horter ex uno et inter communitatem 

#ibidem# ex alio #et ex attinentiis# ut! promittens warandiam [et] 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi promiserunt 

dictus venditor et cum eo dictus Boudekinus Hoet eius pater 

indivisi super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 D 10 f.339. 

 Quinta post Aghate: donderdag 07-02-1387. 

 

BP 1177 f 339r 01 do 07-02-1387. 

Rodolphus gnd Vrederbuen soen verkocht aan Arnoldus Groet Art 232 

roeden erfgoed gnd moer, in Gemonde, in een erfgoed van voornoemde 

Rodolphus, welk erfgoed gelegen is tussen kv Arnoldus Mutsart 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. Voornoemde Arnoldus zal de 

turf, gnd pleckelinc, in voornoemde 232 roeden, tussen nu en Sint-

Remigius over een jaar (do 01-10-1388), uitgraven en afvoeren. Daarna 

zal de ondergrond van voornoemde 232 roeden aan voornoemde verkoper 

behoren, en heeft de koper geen rechten meer. 

 

Rodolphus dictus Vrederbuen soen ducentas #et XXXII# virgatas 

dictas roden hereditatis dicti moers sitas in parochia de 

Ghemonden #in hereditate dicti Rodolphi que hereditas sita est# 

inter hereditatem liberorum Arnoldi Mutsart ex uno et inter 
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communem plateam ex alio ut dicebat (dg: su) vendidit Arnoldo 

Groet Art promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione annexa quod dictus Arnoldus emptor cespites dictos 

pleckelinc consistentes (dg supra) in dictis CC #et XXXII# 

virgatis infra hinc et a festo Remigii proxime futuro ultra annum 

effodiet et amovebit scilicet extunc fundus dictarum CC #XXXII# 

virgatarum simul cum omnibus supra dictas CC #et XXXII# virgatas 

existente! ad dictum venditorem spectabut! dicto emptori nihil 

juris diutius in dictis CC #et XXXXII# virgatis obtinendo. Testes 

Luce et Ouden datum quinta post Aghate. 

 

BP 1177 f 339r 02 do 07-02-1387. 

Aleijdis gnd Leij Mostarts verklaarde dat Ancelmus zv Andreas van 

Eirde de helft voldaan heeft van 48 gulden pieter, aan voornoemde 

Aleijdis beloofd55 door voornoemde Ancelmus. 

 

Solvit. 

Aleijdis dicta Leij Mostarts palam recognovit sibi per Ancelmum 

filium Andree de Eirde fore satisfactum de medietate quadraginta 

octo (dg: Brab) gulden peter promissorum dicte Aleijdi a dicto 

Ancelmo in litteris scabinorum ut dicebat etc. Testes (dg: datum 

supra) Luce et Ouden datum quinta post Agate. 

 

BP 1177 f 339r 03 do 07-02-1387. 

Johannes Lanen soen van Stiphout verkocht aan Gerardus zvw Johannes 

gnd die Smit van Luijssel een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit een stuk land, 

7 lopen rogge groot, in Mierlo, ter plaaatse gnd het Goed van 

Hezerscoer, tussen Danijel zvw Danijel van Hezerscoer enerzijds en 

Jutta dvw voornoemde Danijel anderzijds, reeds belast met ½ oude 

groot grondcijns. De brief overhandigen aan hem of aan Henricus van 

Vessem. 

 

Johannes Lanen soen de Stiphout hereditarie vendidit (dg: Joh) 

Gerardo filio quondam Johannis dicti die Smit de Luijssel 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Mierle 

solvendam hereditarie purificationis #et# in Mierle tradendam ex 

pecia terre #septem lopinos siliginis in semine capiente# sita in 

parochia de Mierle in loco dicto tGoet (dg: van den) #van 

Hezer#scoer inter hereditatem Danijelis filii quondam Danijelis de 

Hezerscoer ex uno et inter hereditatem Jutte filie dicti quondam 

Daijelis ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto (dg: dni) dimidio grosso antiquo domino fundi 

exinde solvendo (dg: et sufficientem facere). Testes datum supra. 

Tradetur littera sibi vel Henrico de Vessem. 

 

BP 1177 f 339r 04 do 07-02-1387. 

Destijds had Johannes Proeft van Bucstel 17 morgen land, behorend aan 

Johannes van Berze, in Haaren, van voornoemde Johannes van Berze 

gehuurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 2 verlopen zijn. 

Thans droeg voornoemde Johannes Proef de huur van de 4 laatste jaren 

over aan Baudekinus zv voornoemde Johannes van Berze. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Proeft de Bucstel (dg: s) 

decem et septem iugera terre (dg: sit) spectantia ad Johannem de 

Berze sita in parochia de Haren conduxisset erga dictum Johannem 

de Berze ad spacium sex annorum de quibus sex annis #duo# anni 

                         
55 Zie ← BP 1177 f 300r 06 wo 23-05-1386, belofte 48 gulden peter in 

twee helften te betalen op 02-02-1387 en op 24-06-1387 en 3 mud gerst 

op 02-02-1387 te leveren. 
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sunt elapsi ut dicebat constitutus igitur dictus Johannes Proef 

huiusmodi locacionem quatuor ultimorum annorum de dictis sex annis 

supportavit Baudekino filio dicti Johannis de Berze promittens 

ratam servare tali condicione quod dictus Baudekinus solvere 

tenebitur integram pecuniam quam dictus Johannes Proeft de dictis 

quatuor annis solvere tenebitur occacione dicte locacionis (dg: 

testes datum) ut repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339r 05 do 07-02-1387. 

Walterus zv Petrus gnd Geroncs en Henricus gnd Os Jans soen beloofden 

aan Theodericus Berwout en Gerardus Raet 30¾ oude schilden, 1/3 deel 

te betalen met Pasen (zo 07-04-1387), 1/3 deel met Sint-Jan (ma 24-

06-1387) en 1/3 deel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387). 

 

Walterus filius Petri dicti Geroncs et Henricus dictus Os! Jans 

soen promiserunt Theoderico Berwout et Gerardo Raet seu eorum 

alteri XXX aude scilde et tres quartas partes unius aude scilt pro 

una (dg: quarta) #tercia# parte in festo pasce pro secunda (dg: 

tercia quarta) tercia parte Johannis et pro ultima tercia parte 

Remigii proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339r 06 do 07-02-1387. 

Rodolphus zv Theodericus van den Broec beloofde aan hr Henricus Buc 

12 gulden na maning te betalen. 

 

Rodolphus filius Theoderici van den Broec promisit domino Henrico 

Buc (dg: XX) XII gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 339r 07 do 07-02-1387. 

Lambertus van Enghelant ev Heijlwigis dvw Willelmus die Ridder gaf 

uit aan Rodolphus Vrederunen soen alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Lambertus en Heijlwigis geschonken waren, gelegen zowel 

onder Gemonde als ter plaatse gnd Mulsen; de uitgifte geschiedde voor 

de lasten die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Lambertus de Enghelant (dg: o) maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Willelmi die Ridder omnes 

hereditates quas ipse Lambertus cum dicta Heijlwige sua uxore 

nomine dotis sumpserat quocumque locorum (dg: infra parochiam) tam 

infra parochiam de Ghemonden quam in loco dicto Mulsen sitas ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho Vrederunen soen 

ab eodem hereditarie possidendas (dg: s) pro oneribus exinde 

solvendis dandis atque pro hereditaria paccone unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

promisit super omnia sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339r 08 do 07-02-1387. 

Voornoemde Lambertus van Enghelant ev Heijlwigis dvw Willelmus die 

Ridder gaf uit aan Lambertus zvw Everardus van Luijssel (1) alle 

erfgoederen die aan hem en voornoemde Heilwigis geschonken waren, 

onder Boxtel, ter plaatse gnd Luissel, (2) 1/5 deel in een b-erfcijns 

van 20 schelling oude pecunia, die Gerardus gnd Scunne de oudere 

beurde, gaande uit twee huizen en erven in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, waarvan er een behoort aan Gerardus Dusenborch en het 

andere aan voornoemde Lambertus zvw Everardus van Luijssel; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 
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1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Lambertus ut supra omnes hereditates quas ipse cum dicta 

Heilwige sua uxore nomine dotis sumpserat quocumque locorum (dg: 

inf) infra parochiam de Bucstel ad locum dictum Luijssel sitas 

atque (dg: hereditarium censum XX solidorum antique pecunie 

solvendum hereditarie ex) quintam partem ad se spectantem in 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie quem Gerardus 

dictus Scunne senior solvendum habuit hereditarie ex (dg: domo et 

ar) duabus domibus et areis sitis in Busco ad aggerem Vuchtensem 

(dg: inter hereditatem Gerardi) de quibus domibus et areis una 

spectat ad Gerardum Dusenborch et altera ad Lambertum filium 

quondam Everardi de Luijssel ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Lamberto filio quondam Everardi de Luijssel ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet exinde 

solvendis dandis etc atque 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 et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 339r 09 do 07-02-1387. 

Johannes zvw Johannes gnd die Berse en zijn zuster Elizabeth gaven 

uit aan Willelmus gnd Hadewigen soen alle erfgoederen, die wijlen 

voornoemde Johannes Berse de oudere en zijn vrouw Gertrudis tezamen 

hadden bezeten, gelegen onder Breugel, ter plaatse gnd op Oerle; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en cijnzen aan de kerk van 

Breugel en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Son, 

met Lichtmis op de erfgoederen te leveren. 

 

Johannes filius #quondam# Johannis dicti die Berse et Elizabeth 

eius soror cum tutore omnes hereditates quas dictus quondam 

Johannes Berse senior et Gertrudis eius uxor habuerunt et pariter 

possiderunt quocumque locorum infra parochiam de Brogel in loco 

dicto op Oerle sitas ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Willelmo dicto Hadewigen soen ab eodem etc pro (dg: 

oneribus dictis onraet exinde solvendis) censibus dominorum et 

ecclesie (dg: ibidem) de Broeghel exinde solvendis dandis (dg: etc 

ab alio here) et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificationis et 

(dg: in So) supra dictas hereditates tradenda ex premissis 

promittentes (dg: w) cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339r 10 do 07-02-1387. 

Voornoemde Johannes en Elizabeth droegen voornoemde n-erfpacht van ½ 

mud rogge over aan hun broer Lambertus. 

 

Dicti Johannes et Elizabeth cum tutore dictam paccionem dimidii 

modii siliginis supportaverunt Lamberto eorum fratri promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339r 11 do 07-02-1387. 

Elsbena wv Henricus gnd die Wulner droeg over aan haar dochter Metta 

2 stukken beemd, in Geffen, (1) gnd de Elsen, tussen wijlen Johannes 

gnd Coman enerzijds en Petrus van Gherwen anderzijds, (2) gnd Nouden 

Horst, tussen kvw Henricus van Gherwen enerzijds en voornoemde Petrus 

van Gherwen anderzijds, welke goederen aan haar, toen ze weduwe was, 
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waren gekomen, belast met 4 penning cijns. 

 

Elsbena relicta quondam Henrici dicti die Wulner cum tutore duas 

pecias prati sitas in parochia de Gheffen quarum una dicta (dg: 

die Elst) #dElsen# inter hereditatem quondam Johannis dicti Coman 

ex uno et inter hereditatem Petri de Gherwen ex alio et altera 

dicta Nouden Horst inter hereditatem liberorum quondam Henrici de 

Gherwen ex uno et inter hereditatem dicti Petri de Gherwen #ex 

alio# sunt site #et quas sibi in sede viduitatis advolutas esse 

dicebat# ut dicebat supportavit Mette sue filie promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor 

denariis census exinde solvendis. Testes Luce et Berwout datum 

supra. 

 

1177 mf9 D 11 f.339v. 

 Quinta post Aghate: donderdag 07-02-1387. 

 Sexta post Aghate: vrijdag 08-02-1387. 

 anno LXXX septimo mensis februarii die octava: 

  vrijdag 08-02-1387. 

 

BP 1177 f 339v 01 do 07-02-1387. 

Arnoldus van Dijeperbeke zvw Arnoldus nzvw Petrus van Waderle 

verkocht aan Johannes Becker zvw Johannes die Heirde een n-erfcijns 

van 3 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

(1) een stuk land gnd die Keersellaarakker, in Erp, ter plaatse gnd 

Dieperbeke, tussen kvw mr Nijcholaus enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een beemd, gnd die Grote Wert, aldaar, op het water 

gnd die Aa enerzijds en Gerardus van den Berghe anderzijds, (3) een 

akker, gnd die Boze Akker, huis en aangelegen tuin, aldaar, tussen 

Jacobus van Dijeperbeke enerzijds en voornoemde kvw mr Nijcholaus 

anderzijds. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke filius quondam Arnoldi filii naturalis 

quondam Petri de Waderle #hereditarie vendidit Johanni Becker 

filio quondam Johannis die Heirde# (dg: hereditarium) censum trium 

aude scilde seu valorem solvedum hereditarie nativitatis (dg: 

Domini) purificationis ex pecia terre dicta die Keersel-(dg: ack)–

laeracker sita in parochia de Erpe in loco dicto Dieperbeke inter 

hereditatem liberorum quondam magistri Nijcholai ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex prato dicto die Groet Wert sito 

ibidem supra aquam dictam die Aa (dg: inter here) ex uno et inter 

hereditatem Gerardi van den Berghe ex alio atque ex (dg: p) agro 

dicto die Boze Acker #et domo# et orto sibi adiacente sitis ibidem 

inter hereditatem Jacobi de Dijeperbeke ex uno et inter dictorum 

liberorum quondam magistri Nijcholai ex alio (dg: atq) ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Luce et Berwout datum 

quinta post Aghate. 

 

BP 1177 f 339v 02 do 07-02-1387. 

Jordanus van den Wolfsberch verkocht aan Arnoldus van Dieperbeke een 

akker, in Erp, ter plaatse gnd Dieperbeke, op de plaats gnd Boze 

Akker, tussen voornoemde Arnoldus van Dieperbeke enerzijds en kvw mr 

Nijcholaus anderzijds. 

 

Jordanus van den Wolfsberch agrum (dg: situm in parochia de E) 

terre situm in parochia de Erpe in loco dicto (dg: Hackenen) 

#Dieperbeke# supra locum dictum Boze Acker inter hereditatem 

Arnoldi de Dieperbeke ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam magistri Nijcholai ex alio ut dicebat vendidit dicto 

Arnoldo de Dieperbeke promittens warandiam et obligationem 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339v 03 vr 08-02-1387. 

Zanderus van Oij ev Lana dvw Theodericus van Steenre zvw hr 

Godefridus van Os ridder verkocht aan Leonius van de Kelder een 

n-erfcijns van 8 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin, gnd Kreiendonk, van wijlen 

voornoemde Theodericus, in Oss, (2) een kamp, 7 morgen groot, van 

wijlen voornoemde Theodericus, bij voornmoemd huis behorend, aldaar, 

naast voornoemd huis en naast een gemene weg, (3) 3½ mudzaad 

roggeland van wijlen voornoemde Theodericus, ook tot voornoemd huis 

behorend, in Oss, in verschillende stukken en op verschillende 

plaatsen, (4) alle goederen, die aan voornoemde Lana gekomen waren na 

overlijden van wijlen haar voornoemde vader Theodericus, resp. die 

aan haar zullen komen na overlijden van haar moeder jkvr Bela, reeds 

belast met de onraad. 

 

Zanderus de Oij maritus et tutor legitimus ut asserebat Lane sue 

uxoris filie quondam Theoderici de Steenre filii quondam domini 

Godefridi de Os militis hereditarie vendidit Leonio de Penu 

hereditarium censum octo aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et orto dictis Creijendonc 

#dicti quondam Theoderici# sitis in parochia de Os atque ex quodam 

campo septem iugera terre continente dicti quondam Theoderici ad 

dictam domum spectante sito ibidem contigue iuxta dictam (dg: 

aquam) #domum# et iuxta communem plateam atque ex tribus et 

dimidio modiatis terre siliginee (dg: ad dicta) dicti quondam 

Theoderici (dg: sit) ad dictam domum eciam spectantibus sitis in 

dicta parochia in diversis peciis et in diversis locis ut dicebat 

atque ex omnibus bonis dicte Lane de morte dicti quondam 

Theoderici sui patris successione advolutis et post mortem 

domicelle Bele matris dicte Lane successione advolvendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Luce et Ywanus datum sexta post 

Aghate. 

 

BP 1177 f 339v 04 vr 08-02-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van schepenen, Arnoldus Stamelart van de Kelder, Gerardus van Berkel, 

Willelmus van Berze schoenmaker en meer anderen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Arnoldo 

Stamelart de Penu Gerardo de Berkel Willelmo de Berze sutore et 

pluribus aliis etc. Acta in camera (dg: p) anno LXXX septimo 

mensis februarii die (dg: oc no) octava hora none. 

 

BP 1177 f 339v 05 vr 08-02-1387. 

Theodericus zvw Johannes van der Heijden gaf uit aan Bartholomeus gnd 

Meus van der Heijden alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, gelegen onder Oostelbeers; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten en thans voor een n-erfpacht van 10 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de erfgoederen te leveren. 

 

Theodericus filius quondam Johannis van der Heijden omnes 

hereditates sibi de morte quondam suorum paretum successione 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Oestelberze sitas 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Bartholomeo dicto Meus 

van der Heijden ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus 
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exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

decem lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictas hereditates tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Ywaus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 339v 06 vr 08-02-1387. 

Theodericus van Vucht bakker verkocht aan Theodericus van Wolkenborch 

een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen Rodolphus Truden 

soen enerzijds en Ghiso gnd Wouters soen anderzijds, waarvan 

voornoemde Theodericus één helft gekocht had van Johannes van Asse en 

de andere helft van de broers Henricus en Lambertus, gnd van der 

Rijt. 

 

Theodericus (dg: die Becker) de Vucht #pistor# domum et ortum 

sitos in parochia sancti Lamberti de Vucht inter hereditatem 

Rodolphi Truden soen ex uno et inter hereditatem (dg: Walteri 

Ghiessen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico 

de Wolkenborch promittens ven) #(dg: Gh) Ghisonis dicti Wouters 

soen# de quibus dictus Theodericus unam medietatem erga Johannem 

de Asse et reliquam medietatem erga Henricum et Lambertum dictos 

van der Rijt fratres acquisiverat emendo prout in litteris 

vendidit Theoderico de Wolkenborch supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339v 07 vr 08-02-1387. 

Johannes van der Hamsvoert verkocht aan zijn broer Willelmus van der 

Hamsvoert 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hijnse 

Beemden, tussen Petrus gnd Ludincs enerzijds en Willelmus Hels en de 

zijnen anderzijds {niet afgewerkt contract56}. 

 

Johannes van der Hamsvoert unum iuger terre situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto die Hijnssche Beemde inter hereditatem 

Petri dicti Ludincs ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels et 

suorum consociorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo van der Hamsvoert suo fratri promittens warandiam. 

 

BP 1177 f 339v 08 vr 08-02-1387. 

Johannes van der Hamsvoert. 

 

BP 1177 f 339v 09 vr 08-02-1387. 

Johannes van den Ter ev Aleijdis en Theodericus van Colen ev Elsbena, 

dvw Aleijdis wv Godefridus zv Egidius bontwerker verkochten aan 

Godescalcus gnd Elijaes soen snijder 2/3 deel in een huis en erf in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen het huis van Johannes van 

Kaudekerke enerzijds en de stal van Heijlwigis van Berkel anderzijds, 

welk huis en erf voornoemde wijlen Aleijdis wv Godefridus zv Egidius 

bontwerker gekocht had van Margareta dv Henricus gnd Rijxken. 

 

Johannes van den Ter maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleijdis sue uxoris et Theodericus de Colen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elsbene sue uxoris [filiarum quondam] 

Aleijdis relicte quondam Godefridi filii Egidii pellificis duas 

tercias partes ad se spectantes in domo et area sita in Busco in 

vico [dicto] Colpersraet inter domum Johannis de Kaudekerke et 

inter (dg: hereditatem) stabulum Heijlwigis de Berkel quam domum 

et aream dicta quondam Aleijdis relicta quondam Godefridi filii 

Egidii pellificis erga Margaretam filiam Henrici dicti Rijxken 

                         
56 Voor afgewerkt contract, zie BP 1177 f 339v 12 vr 08-02-1387. 
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emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Godescalco dicto Elijaes soen sartori supportaverunt cum litteris 

et jure (dg: promittens ratam) occacione dictarum duarum terciarum 

partium promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339v 10 vr 08-02-1387. 

Henricus Godevarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Godevarts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 339v 11 vr 08-02-1387. 

Johannes Bathen soen en zijn broer Theodericus beloofden aan Johannes 

zvw Godefridus van Erpe, tbv Rutgherus van Erpe, 142 gulden, geld van 

Holland en Gelre of de waarde, met Sint-Philippus-en-Jacobus 

aanstaande (wo 01-015-1387) te betalen. 

 

Johannes Bathen soen et Theodericus eius frater promiserunt (dg: 

.) Johanni filio quondam Godefridi de Erpe ad opus (dg: d) 

Rutgheri de Erpe centum et XLII florenos #monete Hollandie et 

Ghe[lrie]# seu valorem ad festum beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 339v 12 vr 08-02-1387. 

Johannes van den Hamsvoert verkocht aan zijn broer Willelmus van der 

Hamsvoert 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hijnse 

Beemden, tussen Petrus Ludincs enerzijds en Willelmus Hels en de 

zijnen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 40 schelling oude 

pecunia. Thomas zv voornoemde Johannes van den Hamsvoert, Arnoldus 

Roelofs soen ev Elizabeth en Johannes Ruijssche ev Aleijdis, dv 

voornoemde Johannes van der Hamsvoert deden afstand. 

 

Johannes van den Hamsvoert unum iuger terre situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto die Hijnssche Beemde inter hereditatem 

Petri Ludincs ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels et suorum 

consociorum ex alio ut dicebat vendidit Willelmo van der Hamsvoert 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum antique pecunie exinde solvendo et 

aqueductibus ad hoc spectantibus. Quo facto Thomas filius dicti 

Johannis van den Hamsvoert Arnoldus Roelofs soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth eius uxoris et Johannes Ruijssche maritus et 

tutor legitimus Aleijdis eius uxoris filiarum [dicti Johannis van 

der] (dg: Hams) Hamsvoert super dicto jugero terre et jure ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem [et impeticionem] ex parte eorum et 

sorum coheredum quorumcumque deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 D 12 f.340. 

 Sexta post Aghate: vrijdag 08-02-1387. 

 

BP 1177 f 340r 01 vr 08-02-1387. 

Jacobus, Walterus, Egidius en Elizabeth, kvw Jacobus Tijt, en 

Johannes zvw Godefridus van Erpe ev Yda dvw voornoemde Jacobus 

maakten een erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe kreeg (1) het oude stenen 

huis en erf van voornoemde wijlen Jacobus, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Lambertus Arts soen enerzijds en het 

nieuwe stenen huis en erf van voornoemde wijlen Jacobus Tijt 

anderzijds, met 10 schelling gemeen paijment en de hertogencijns die 

hieruit gaan, (2) een weg in voornoemd nieuwe stenen huis, direct 
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naast de muur, liggend tussen voornoemd oude stenen huis en voornoemd 

nieuwe stenen huis, daar gelegen onder de zolder van voornoemd nieuwe 

stenen huis, lopend vanaf de Vismarkt achterwaarts tot aan een houten 

huis dat achter voornoemd nieuwe stenen huis ligt, met een poort of 

deur in die weg, bij de Vismarkt, zo lang, breed en hoog als die weg 

thans is, (3) voornoemd houten huis met ondergrond, achter voornoemd 

nieuwe stenen huis gelegen, (4) een stukje erfgoed, gelegen tussen 

voornoemd houten huis en voornoemd nieuwe stenen huis. 

De stenen muur tussen voornoemd oude stenen huis en voornoemd nieuwe 

stenen huis, ter lengte van dit nieuwe huis, is gemeenschappelijk 

eigendom van voornoemde Jacobus en Johannes, om erin en eraan te 

bouwen. 

Voornoemde Jacobus mag voornoemd nieuwe stenen huis hoger opbouwen, 

tot aan de hoogte van het oude stenen huis; en als dit nieuwe stenen 

huis zo hoog is als het oude stenen huis, dan mag Jacobus afwateren 

naar de goot die op voornoemde stenen muur ligt, en hierna zullen 

voornoemde Jacobus en Johannes die goot voor gezamenlijke rekening 

onderhouden. 

Voornoemde Jacobus mag onder de grond van voornoemd stukje erf een 

secreet bouwen, 12 voet lang en 12 voet breed, direct achter 

voornoemd nieuwe stenen huis, aan de kant richting het erfgoed van 

een zekere Scamparts, en dat secreet zal een pijp hebben, direct 

achter de muur van voornoemd nieuwe stenen huis omhoog lopend, welke 

pijp 6 voet breed is en 4 voet lang, af te meten vanaf het nieuwe 

stenen huis achterwaarts. 

Voornoemde Jacobus mag in zijn kelder een venster maken, tussen 

voornoemde latrine en de doorgang van de weg, welk venster een 

opening zal hebben voor licht, in voornoemd stukje erfgoed, direct 

naast de muur van voornoemd stenen huis; deze opening zal 3 voet lang 

en 3 voet breed zijn. 

Voornoemd nieuwe stenen huis zal achterwaarts, richting voornoemd 

houten huis, zoveel vensters hebben als voornoemde Jacobus wil, maar 

die vensters, zowel de vensters die er al zijn als de te maken 

vensters, moeten getralied zijn. 

Voornoemde Johannes mag voornoemd stukje erfgoed gebruiken, waarbij 

voornoemde voorwaarden intact blijven, maar Johannes mag op dat 

stukje niets bouwen waardoor licht ontnomen zou worden aan voornoemd 

nieuwe stenen huis. 

 

Jacobus (dg: Arnoldus) #Walterus# Egidius et Elizabeth liberi 

quondam Jacobi Tijt cum tutore Johannes filius quondam Godefridi 

de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris 

filie dicti quondam Jacobi palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus 

ut dicebant mediante qua (dg: dio) divisione antiqua domus lapidea 

et area dicti (dg: J) quondam Jacobi sita in Busco ad forum 

piscium inter hereditatem Lamberti Arts soen ex uno et inter novam 

domum (dg: et aream) lapideam et aream (dg: e) dicti quondam 

Jacobi Tijt ex alio #cum X solidis communis pagamenti et censu 

domini ducis exinde solvendis# atque via consistens in dicta nova 

domo lapidea contigue iuxta murum consistens inter dictam antiquam 

domum lapideam et inter dictam novam domum lapideam et que via 

consistet ibidem sub sollario dicte nove domus lapidee tendens a 

dicto foro piscium retrorsum usque ad domum ligneam retro dictam 

(dg: do) novam domum lapideam sitam et cum porta seu janua dicte 

vie pendente (dg: ..) in dicta via iuxta dictum forum piscium (dg: 

prout huiusmodi via) in eadem longitudine et latitudine et 

altitudine #et ....# prout huiusmodi via consistet pro presenti 

#cum porta predicta# atque dicta domus lignea cum suo fundo sita 

retro dictam novam domum lapideam prout huiusmodi domus lignea cum 

suo fundo ibidem sita est atque quadam particula hereditatis sita 
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inter dictam domum ligneam et inter dictam novam domum lapideam 

#prout ibidem est sita# ut dicebant dicto Johanni filio quondam 

Godefridi de Erpe cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

additis condicionibus sequentibus primo videlicet quod murus 

lapideus consistens inter dictam (dg: domum ..) antiquam domum 

lapideam et aream et inter dictam novam domum lapideam et aream 

permanebit perpetue communis (dg: dictorum) dictorum Jacobi et 

Johannis (dg: scilicet ad edifican) scilicet ad (dg: edifican) 

longitudinem dicte (dg: domus) nove domus lapidee videlicet ad 

edificandum in dicto muro et ad eorum profectum (dg: ita tamen q) 

et sua edificia in eodem muro inponendi iniugendi et firmandi per 

anchoras ad eorum profectum ita tamen quod quidque aliquis 

eorundem Jacobi et Johannis de dicto muro cum suis edificiis 

fregerit hoc idem reparari et reedificari tenebitur sub suis 

expensis item quod dictus Jacobus poterit dictam (dg: domum) novam 

domum lapideam altius in dicto muro lapideo et iuxta eundem murum 

edificare scilicet ad altitudinem dicte antique domus lapidee 

scilicet quamcito dictus Jacobus dictam novam domum lapideam 

edificaverit ad altitudinem dicte antique domus lapidee tunc idem 

Jacobus libere poterit cum edificiis dicte nove domus lapidee 

stillare in guttario sito superius supra dictum murum et extunc 

dicti Jacobus et Johannes dictum guttarium sub suis (dg: propriis) 

#communibus# expensis in bona disposicione tenebunt et observabunt 

#perpetue# item quod dictus (dg: Jacobus) Jacobus libere poterit 

edificare et construere inferius sub terra seu sub pavimenta// 

dicte particule terre (dg: consis) site (dg: in) retro dictam 

#novam# domum domum lapideam unam latrinam XII pedatas in 

longitudine et XII pedatas in latitudine continente scilicet 

contigue retro iuxta domum novam domum lapideam et in latere 

versus hereditatem cuiusdam dicti Scamparts (dg: s erve) et 

huiusmodi (dg: lapi lap) latrina habebit unam fistulam #dictam 

pipe# ascendentem contigue retro iuxta murum dicte nove domus 

lapidee et incipientem inferius sub terra a dicta latrina #et 

ascendit# superius #ut prefertur# ad profectum dicti Jacobi et 

#....... voluerit# q..... p... et huiusmodi fistula (dg: seu .) 

#dicta pipe# habebit in latitudine sex pedatas et in longitudine 

quatuor pedatas (dg: item) mensurando ad dicta nova domo lapidea 

retrorsum item quod dictus Jacobus poterit facere fenestram sui 

(dg: se) penu ad eius profectum inter dictam (dg: novam domum 

lapideam) #latrinam# et inter transitum dicte vie #et que fenestra 

habebit foramen pro suo lumine in dicta particula hereditatis quod 

foramen habebit (dg: he) tres pedatas +{hier BP 1177 f 340r 02 

invoegen}# item quod (dg: q) dicta (dg: domus) nova domus potet 

habere retrorsum (dg: versus d) versus dictam domum ligneam #tot 

fenestras# quot dictus Jacobus voluerit (dg: in) ibidem edificare 

scilicet huiusmodi (dg: de) fenestre omnes tam presentes quam 

edificande de bene erunt cancellate quod exponetur getralijt (dg: 

vel) item quod dictus (dg: nunquam edificabit aliquid de novo) 

Johannes utetur libere dicta particula hereditatis exceptis 

condicionibus antedictis hoc tamen addito quod ipse Johannes non 

edificabit nec ponet nec situabit aliquid in dicta particula 

hereditatis nec supra eandem per quod lumen poterit impediri in 

dicta novo domo lapidea et secundum istas condiciones promiserunt 

cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

Ywanus et Berwout datum sexta post Aghate. 

 

BP 1177 f 340r 02 vr 08-02-1387. 

+ in latitudine et tres pedatas in longitudine in dicta particula 

hereditatis (dg: .) contigue iuxta (dg: dictam) murum dicte nove 

domus lapidee. 
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BP 1177 f 340r 03 vr 08-02-1387. 

Voornoemde Jacobus zvw Jacobus Tijt kreeg (1) het nieuwe stenen huis 

met ondergrond van voornoemde wijlen Jacobus, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, direct naast voornoemd oude stenen huis, zo breed als het 

nu is, echter uitgezonderd een weg direct naast de muur van voornoemd 

oude stenen huis en uitgezonderd een poort of deur, en ook 

uitgezonderd voornoemd houten huis met ondergrond en een stukje 

erfgoed tussen voornoemd houten huis en voornoemd nieuwe stenen huis, 

(2) een b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die Alardus van Barsdonc 

aan voornoemde wijlen Jacobus met Sint-Servacius betaalde, (3) een 

b-erfcijns van 26 schelling oude pecunia, gaande uit een erfgoed van 

wijlen Johannes Monic, uit welke cijns de hertogencijns die uit dit 

erfgoed gaat betaald moet worden, (4) een b-erfcijns van 24 schelling 

zwarte tournosen, gaande uit het erfgoed van wijlen Petrus Pijnappel, 

(5) een b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, gaande uit 

erfgoed van Cristina Hagens, (6) een b-erfcijns van 26 schelling 

gemeen paijment gaande uit een erfgoed van Albertus Wael, (7) een 

b-erfcijns van 26 schelling gemeen paijment, gaande uit een erfgoed 

van Aleijdis van Hoesdens, (8) een b-erfcijns van 3½ pond die 

voornoemde Jacobus Tijt beurde uit een erfgoed in Hedel, (9) 4 

schelling 2 penning oude pecunia gaande uit een erfgoed van een 

zekere Scampart. De voorwaarden in het vorige contract zijn van 

kracht. 

Voornoemde Jacobus zal een b-erfcijns van 4 pond 5 schelling oude 

pecunia betalen en de hertogencijns die uit het nieuwe stenen huis 

gaat en uit het erfgoed achter voornoemd stenen huis. 

 

Et mediante qua divisione (dg: domu) nova domus lapidea cum suo 

fundo dicti quondam Jacobi sita in Busco ad forum piscium contigue 

iuxta dictam antiquam domum lapideam in ea latitudine qua ibidem 

edificata est (dg: ut dicebant) excepta #enim dicta# via 

consistente contigue iuxta murum dicte antique domus domus lapidee 

#porta seu janua et eciam supradicta domo lignea cum suo fundo et 

(dg: hereditate) quadam particula hereditatis sita inter eandem 

domum ligneam et dictam novam domum lapideam# item hereditarius 

census X librarum antique pecunie quem Alardus de Barsdonc dicto 

quondam Jacobo solvere consuevit hereditarie in festo beati 

Servacii item hereditarius census (dg: XXIIII solidorum et octo 

denarorum) XXVI solidorum antique pecunie solvendus ex hereditate 

quondam Johannis Monic de quo censu census domini ducis ex eadem 

hereditate solvendus de jure est solvendus item hereditarius 

census XXIIII solidorum nigrorum Turonensium denariorum solvendus 

hereditarie ex hereditate quondam Petri Pijnappel item 

hereditarius census XL solidorum communis pagamenti solvendus ex 

hereditate Cristine Hagens item hereditarius census XXVI solidorum 

communis pagamenti solvendus ex hereditate Alberti Wael item 

hereditarius census XXVI solidorum communis pagamenti solvendus ex 

hereditate Aleijdis de Hoesdens item hereditarius census IIIJ 

librarum quem dictus Jacobus Tijt solvendum habuit (dg: here) ex 

hereditate sita in Hedel item IIII solidi et II denarii antique 

pecunie solvendi ex hereditate cuiusdam dicti Scampart ut dicebant 

dicto [Jacobo] cesserunt ut alii recognoverunt additis 

condicionibus supradictis hoc eciam addito quod dictus Jacobus 

solvet annuatim hereditarium censum IIII librarum et quinque 

solidorum antique pecunie et censum domini ducis qui ex dicta nova 

domo lapidea et hereditate (dg: post) retro dictam novam domum 

lapideam (dg: sit) !est sita de jure est solvendus #recognovit et 

promisit# et secundam istas condiciones #et alias predictas# 

promiserunt ratam servare et dampna equaliter portabunt. 
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1177 mf9 D 13 f.340v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 340v 01 vr 08-02-1387. 

Voornoemde Walterus zvw Jacobus Tijt kreeg (1) de hoeve van 

voornoemde wijlen Jacobus in Nuland met toebehoren en beesten, en met 

de lasten, (2) een b-erfcijns van 6 oude groten die Theodericus Broes 

betaalt, (3) een b-erfcijns van 37½ schelling gemeen paijment, gaande 

uit een erfgoed van Gerardus van den Kerchove, in Nuland, (4) een 

b-erfcijns van 9 schelling 4 penning gemeen paijment, (5) een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, welke twee laatstgenoemde 

cijnzen kvw Johannes Watermael betalen. 

 

Et mediante qua divisione mansus dicti quondam Jacobi situs in 

parochia de Nuwelant cum omnibus suis attinentiis quocumque sitis 

et cum bestiis supra dictum mansum consistentibus et cum oneribus 

ad hunc mansum de jure spectantibus et ex hoc de jure solvendis 

#(dg: cum bestiis supra dictum mansum consistentibus)# item 

hereditarius census sex antiquorum grossorum quem Theodericus 

Broes solvere tenetur item hereditarius census XXXVII et dimidii 

solidorum communis pagamenti solvendus ex hereditate Gerardi van 

den Kerchove sita in Nuwelant item hereditarius census novem 

solidorum et quatuor denariorum communis pagamenti et hereditarius 

census XX solidorum antique pecunie quos liberi quondam Johannis 

Watermael solvere tenentur ut dicebant dicto (dg: ce) Waltero 

cesserunt in partem promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 340v 02 vr 08-02-1387. 

Voornoemde Elizabeth dvw Jacobus Tijt kreeg (1) een b-erfcijns van 8 

pond oude oecunia, die voornoemde wijlen Jacobus beurde uit goederen 

gnd te Evershoet, welke cijns in een schepenbrief staat, (2) een 

b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die Alardus van Barsdonc met 

Allerheiligen betaalt, (3) een b-erfcijns van 5 pond gemeen paijment, 

die voornoemde wijlen Jacobus beurt uit goederen gnd te Evershoet, 

(4) een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die voornoemde 

wijlen Jacobus beurde uit erfgoederen onder de dingbank van Empel, 

(5) een b-erfpacht van 16 lopen rogge, gaande uit een erfgoed gnd 

Oden Hoeve, in Sint-Oedenrode, op dat erfgoed te leveren, (6) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die hr Theodericus Rover levert, gaande 

uit een erfgoed in Orthen, (7) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die 

Jacobus van den Hulze levert, gaande uit een erfgoed in Schijndel, 

(8) een erfgoed gnd dat Vroland, in de dingbank van Empel. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census octo librarum 

antique pecunie (dg: quem dictus) quem dictus quondam Jacobus 

solvendum habuit ex bonis dictis te Evershoet et qui census est 

comprehensus #(dg: est)# in una littera scabinali per se item 

hereditarius census (dg: XX l) X librarum antique pecunie quem 

Alardus de (dg: ?Bardis) Barsdonc solvere tenetur (dg: ex h) in 

festo omnium sanctorum item hereditarius census quinque librarum 

communis (dg: libr) pagamenti quem dictus quondam Jacobus 

solvendum habuit ex dictis bonis te Evershoet item hereditarius 

census XL solidorum antique pecunie quem dictus quondam Jacobus 

solvendum habuit in hereditatibus sitis in jurisdictione de Empel 

item hereditaria paccio sedecim lopinorum siliginis solvenda ex 

hereditate dicta Oden Hoeve sita in parochia de Rode sancte Ode et 

supra eandem hereditatem tradenda item hereditaria paccio unius 

modii siliginis quam dominus Theodericus Rover solvere tenetur ex 

hereditate sita in Orten item hereditaria paccio dimidii modii 

siliginis quam Jacobus van den Hulze solvere tenetur ex hereditate 
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sita in Scijnle item hereditas dicta dat Vrolant sita in 

jurisdictione de Empel dicte Elizabeth cesserunt in partem 

promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 340v 03 vr 08-02-1387. 

Voornoemde Egidius zvw Jacobus Tijt kreeg (1) een b-erfcijns van 8 

pond oude pecunia, gaande uit goederen gnd te Evershoet, welke cijns 

in twee schepenbrieven staat, (2) een b-erfcijns van 3 pond oude 

pecunia, gaande uit een erfgoed gnd Haankens Hage, in Sint-Oedenrode, 

(3) een b-erfcijns van 50 schelling oude pecunia, gaande uit goederen 

gnd te Velde, in Sint-Oedenrode, (4) halve vleesbank in Den Bosch, in 

het vleeshuis, (5) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van 

Peelland, gaande uit een erfgoed in Vlierden, (6) 4 morgen land gnd 

Coptiten Kempke, in de dingbank van Empel, (7) een b-erfcijns van 40 

schelling gemeen paijment, gaande uit een erfgoed gnd ten Oever, in 

Sint-Oedenrode, (8) een b-erfcijns van 4 pond, die voornoemde wijlen 

Jacobus Tijt beurde, gaande uit een erfgoed in Brueken. 

 

Et mediante qua divisione (dg: hereditaria paccione) hereditarius 

census octo librarum antique pecunie (dg: qu) solvendus 

hereditarie ex bonis dictis te Evershoet et qui census est 

contentus in duabus litteris scabinalibus item hereditarius census 

trium librarum antique pecunie solvendus ex hereditate dicta (dg: 

Hee) Haenkens Hage sita in parochia de Rode item hereditarius 

census L solidorum antique pecunie solvendus ex bonis dictis te 

Velde sitis in parochia de Rode item dimidium stallum dictum 

vleeschebanc situm in Busco in macello item hereditaria paccio 

duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Pedelandia 

solvenda ex hereditate sita in Vlierden item quatuor iugera terre 

dicta Coptiten Kempken sita in jurisdictione de Empel item 

hereditarius census (dg: cen) XL solidorum communis pagamenti 

solvendus ex hereditate dicta ten Oever sita in parochia de Rode 

(dg: item ut dicebant dicto cess in partem cess in partem) item 

hereditarius census IIII librarum (dg: so) quem dictus quondam 

Jacobus Tijt solvendum habuit ex hereditate sita in Brueken ut 

dicebant dicto (dg: Eg) Egidio cesserunt in partem promittens 

ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 340v 04 vr 08-02-1387. 

(dg: Eerstgenoemde Jacobus). 

 

(dg: primodictus Jacobus). 

 

BP 1177 f 340v 05 vr 08-02-1387. 

Eerstgenoemde Jacobus zvw Jacobus Tijt beloofde aan voornoemde 

Egidius zvw Jacobus Tijt een n-erfcijns van 45 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Primodictus Jacobus promisit (dg: super) se daturum et soluturum 

dicto Egidio hereditarium censum XLV solidorum monete hereditarie 

(dg: nativitatis) purificationis ex omnibus suis bonis quocumque 

sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 340v 06 vr 08-02-1387. 

Voornoemde Walterus, Egidius en Elizabeth, kvw Jacobus Tijt, en 

Johannes zvw Godefridus van Erpe ev Yda dvw voornoemde Jacobus 

maakten een erfdeling van goederen die zij bezitten. 

Voornoemde Elizabeth en Johannes kregen de hoeve van voornoemde 

wijlen Jacobus Tijt, gnd te Neinsel, in Sint-Oedenrode, zoals de 
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hoevenaar die thans bezit, met de beesten. 

 

Dicti Walterus Egidius Elizabeth cum tutore Johannes recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se 

spectantibus mediante qua divisione (dg: bona) #mansus# dicti 

quondam Jacobi Tijt dictus te Neijnsel (dg: cu) sita in parochia 

de Rode cum suis attinentiis universis prout colonus possidet #ad 

presens# simul cum bestiis supra dicta (dg: -m) bona 

consistentibus dictis Elizabeth et Johanni cesserunt in partem 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 340v 07 vr 08-02-1387. 

Voornoemde Walterus en Egidius kregen de hoeve van voornoemde wijlen 

Jacobus Tijt, in Schijndel, met de beesten, en met de cijnzen die 

eruit gaan. 

 

Et mediante qua divisione (dg: LX) #mansus# dicti quondam Jacobi 

Tijt sita in parochia de Scijnle cum suis attinentiis universis et 

cum bestiis supra dicta (dg: bona) #mansum# consistentibus simul 

cum censibus exinde de jure solvendis ut dicebant dictis Waltero 

et Egidio cesserunt in partem promittentes ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 340v 08 vr 08-02-1387. 

Voornoemde Walterus en Egidius beloofden aan voornoemde Elizabeth en 

Johannes 50 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1387) te betalen. 

 

Dicti Walterus et Egidius promiserunt dictis Elizabeth et Johanni 

L aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 D 14 f.341. 

 Sabbato post Aghate: zaterdag 09-02-1387. 

 in die Apollonie virginis: zaterdag 09-02-1387. 

 in crastino Scolastice: maandag 11-02-1387. 

 in festo purificationis: zaterdag 02-02-1387. 

 Tercia post Scolastice: dinsdag 12-02-1387. 

 Quarta post Scolastice: woensdag 13-02-1387. 

 

BP 1177 f 341r 01 za 09-02-1387. 

Andreas zv Andreas Raventeers beloofde aan Willelmus Scilder 45 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Andreas filius Andree Raventeers promisit Willelmo Scilder XLV 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad monitionem persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum 

sabbato post Aghate. 

 

BP 1177 f 341r 02 za 09-02-1387. 

Willelmus van Langhelaer verkocht aan Johannes van Ghemert zv 

Gertrudis een beemd, in Sint-Oedenrode, tussen een weg aldaar en een 

beemd gnd dat Kerkbeemd enerzijds en Nijcholaus van den Broec 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Dommel en 

met het andere eind aan de sloot bij de akker gnd die Bredeakker en 

aan Willelmus Scoef, met het recht dat voornoemde Willelmus in 

voornoemde weg heeft. 
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Willelmus de Langhelaer quoddam pratum situm in parochia de Rode 

sancte Ode inter quandam plateam ibidem tendentem et pratum dictum 

communiter dat Kercbeemt ex uno et inter hereditatem Nijcholai van 

den Broec ex alio tendens cum uno fine ad aquam dictam die Dommel 

et cum reliquo fine ad fossatum situm prope agrum terre dictum die 

Bredeacker et ad hereditatem Willelmi Scoef simul cum tuto jure 

(dg: sibi) dicto Willelmo in dicta platea competente ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Ghemert filio Gertrudis promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

Luce et Berwout datum sabbato post Agate. 

 

BP 1177 f 341r 03 za 09-02-1387. 

Hiervan een instrument maken. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, 

Nijcholaus van den Broec, Hubertus Steenwech en meer anderen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisisset fide 

prestita except[ionibis] renunciando etc et recognovit sibi de 

pretio fore satisfactum (dg: datum). Acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Globo Nijcholao van den Broec Huberto 

Steenwech et pluribus datum in die Apollonie virginis hora none. 

 

BP 1177 f 341r 04 za 09-02-1387. 

Voornoemde Johannes van Ghemert droeg over aan hr Heijmericus van den 

Velde priester. Opgesteld in aanwezigheid van Willelmus van 

Langelaer, Johannes van de Kloot, Hubertus Steenwech en Nijcholaus 

van den Broec. 

 

A. 

Dictus Johannes de Ghemert supportavit domino Heijmerico van den 

Velde presbitro #cum litteris et jure et instrumento promittens ut 

supra# presentibus Willelmo de Langelaer Johanne de Globo Huberto 

Steenwech Nijcholao van den Broec testibus datum et actum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 341r 05 ma 11-02-1387. 

Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth dvw Franco Scoenmaker 

beloofden aan Heijmericus van Alphen 11 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, en 10 Hollandse plakken met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Paulus Bits soen de Os et Elizabeth eius uxor filia quondam 

Franconis Scoen-(dg: n)-#m#aker promiserunt Heijmerico de Alphen 

XI licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato et X Hollant placken ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Ywanus et Berwout datum (dg: su) in crastino 

Scolastice. 

 

BP 1177 f 341r 06 ma 11-02-1387. 

Henricus van Nuijs maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus Cuper met zijn goederen. 

 

Henricus de Nuijs omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Henricum Cuper (dg: #cu# et eius bo) cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit (dg: da). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341r 07 za 02-02-1387. 

Johannes Yghelram van Bruxella machtigde Arnoldus van Ghele zvw 

Egidius van Ghele alle brieven op te eisen, die Theodericus Rover 

onder zich heeft, waarop voornoemde Johannes recht heeft, of naar 
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verluidt recht heeft. Voornoemde Johannes droeg zijn recht op deze 

brieven over aan voornoemde Arnoldus. 

 

Johannes Yghelram de Bruxella dedit Arnoldo de Ghele filio quondam 

Egidii de Ghele potestatem et mandatum speciale petendi et 

prosequendi omnes litteras quas Theodericus Rover sub se habet et 

in quibus dictus Johannes jus habet aut dinoscitur habere #ut 

dicebat# et cum hiis omnia faciendi insuper dictus Johannes totum 

jus sibi in dictis litteris competens ut dicebat supportavit dicto 

Arnoldo promittens ratam servare. Testes (dg: d) Ywanus et Berwout 

datum in festo purificationis. 

 

BP 1177 f 341r 08 ma 11-02-1387. 

De broers Arnoldus Ysebout, Willelmus en Jordanus, kvw Arnoldus 

Tielkini, verklaarden ontvangen te hebben van Petrus zvw Gerardus gnd 

Hundeken soen 28 Brabantse dobbel, aan voornoemde broers beloofd door 

voornoemde Petrus. 

 

Arnoldus Ysebout Willelmus et (dg: Jordanus) #et Jordanus# fratres 

liberi quondam Arnoldi Tielkini palam recognoverunt eis fore 

satisfactum #(dg: de duabus terciis partibus)# per Petrum filium 

quondam Gerardi dicti Hundeken soen de XXVIII Brabant dobbel 

promissis dictis fratribus a dicto Petro in litteris scabinorum ut 

dicebat. Testes Ywanus et Berwout datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1177 f 341r 09 ma 11-02-1387. 

Godescalcus Moelner beloofde aan Egidius Coptiten 48 oude schilden, 

40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Godescalcus Moelner promisit Egidio Coptiten XLVIII aude scilde 

scilicet XL (dg: aude scilde) #Hollant placken# pro quolibet (dg: 

scilt) aude scilt computato seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Ouden et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 341r 10 di 12-02-1387. 

Henricus gnd Jegher droeg over aan Henricus gnd Weijer 1/3 deel in 12 

pond, 1 Vlaamse plakmeeuw voor 2 groten gerekend, aan voornoemde 

Henricus Jegher en aan Henricus gnd Puker en voornoemde Henricus 

Weijer beloofd door Gerardus van Wijel. 

 

Solvit. 

Henricus (dg: die) dictus Jegher terciam partem ad se spectantem 

in duodecim libris grossorum scilicet uno denario communiter 

vleemssche placmeuwe vocato pro (dg: duobus) duobus grossis (dg: 

computato) in dicta (dg: dicta) pecunie summa computato promissis 

dicto Henrico Jegher et Henrico dicto Puker et Henrico dicto 

Weijer a Gerardo de Wijel prout in litteris supportavit dicto 

Henrico Weijer. Testes Luce et Berwout datum tercia post 

Scolastice. 

 

BP 1177 f 341r 11 di 12-02-1387. 

Johannes van Vorne zv Arnoldus gnd Bake droeg over aan Petrus gnd 

Otten soen de helft van een kamp, in Empel, ter plaatse gnd op de 

Heuvel, tussen Albertus van Heijnxtstem enerzijds en de gemeint 

anderzijds, welke helft voornoemde Johannes verworven had van 

voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Johannes de Vorne filius Arnoldi dicti [B]ake medietatem cuiusdam 

campi siti in parochia de Empel in loco dicto op den Hoevel inter 
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hereditatem Alberti de Heijnxtstem ex uno et inter communitatem ex 

alio (dg: ve) quam medietatem dictus Johannes erga Petrum dictum 

Otten soen acquisiverat prout in litteris dicebat contineri 

supportavit dicto Petro promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Rover et Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 341r 12 di 12-02-1387. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Johannes Bathenborch 18 gulden 

van Holland of Gelre met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Johannes de Os tinctor promisit Johanni Bathenborch XVIII gulden 

Hollandie seu Ghelrie (dg: s) ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341r 13 wo 13-02-1387. 

Johannes van Broeghel kramer verkocht aan Willelmus Backe zvw 

Mathijas van den Molengrave een kamer met ondergrond en toebehoren in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen kamers van de kooplieden aldaar, 

tussen de kamer van Godescalcus van Meghen enerzijds en de kamer van 

Everardus van Beircke anderzijds, belast met 15 pond geld b-erfcijns. 

 

Johannes de Broeghel institor quandam (dg: cam) cameram cum suis 

fundis et attinentiis sitam in Busco (dg: in) ad forum inter 

cameras mercatorum ibidem inter cameram Godescalci de Meghen ex 

uno et inter (dg: he) cameram Everardi de Beircke ex alio ut 

dicebat vendidit Willelmo Backe filio quondam Mathije van den 

Molengrave promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quindecim libris (dg: et) monete 

hereditarii census exinde de jure solvendis. Testes Luce et Ywanus 

datum quarta post Scolastice. 

 

BP 1177 f 341r 14 wo 13-02-1387. 

Goeswinus zv Willelmus gnd Reijsen soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Goeswinus (dg: Re) filius Willelmi dicti Reijsen soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341r 15 wo 13-02-1387. 

Jacobus zvw Henricus gnd Kelner van Bucstel en Everardus zvw Arnoldus 

gnd Ghenen soen ev Theoderica dvw voornoemde Henricus gaven uit aan 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel (1) een huis, erf en 

tuin, in Boxtel, tussen een weg, behorend aan voornoemd huis, erf en 

tuin en aan erfgoed van Gheerlacus en Gloria, kvw voornoemde Henricus 

Kelner, enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, strekkend 

vanaf het water gnd die Dommel achterwaarts tot aan Henricus 

Gruijter, met de helft van voornoemde weg, met de poort aldaar, op 

voornoemde weg, naast het water gnd die Dommel, en met de helft van 

de brug aldaar, (2) een akker aldaar, aan het einde van voornoemde 

tuin, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en voornoemde 

Gheerlacus en Gloria anderzijds, (3) een beemd aldaar, over het water 

gnd die Dommel enerzijds en hr Henricus Custer priester anderzijds, 

(4) een tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Hulsdonk, tussen voornoemde 

Gheerlacus en Gloria enerzijds en erfgoed van de heer van Boxtel 

anderzijds, welke tuin gelegen is richting de watermolen van Boxtel; 

de uitgifte geschiedde voor (a) 4 oude groten, (b) een b-erfcijns van 

3 pond licht geld, waarvoor in Boxtel brood en bier worden gekocht, 

aan de heer van Boxtel te betalen, (c) een n-erfcijns van 14 pond 

geld dat ten tijde in Den Bosch gangbaar is, met Pasen te betalen, 

voor het eerst over een jaar (zo 29-03-1388), waarvoor de koper en de 

bewoners van voornoemde erfgoederen {f.341v} voornoemde weg en brug 
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zullen gebruiken wanneer ze willen. Voornoemde koper zal voor een 

helft en voornoemde Gheerlacus en Gloria zullen voor de andere helft 

voornoemde brug onderhouden. 

 

Jacobus filius quondam Henrici dicti Kelner de Bucstel et 

Everardus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen maritus et 

tutor legitimus Theoderice sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

domum aream et ortum #(dg: et agrum)# sitos in Bucstel inter 

quandam viam spectantem ad dictos domum aream et ortum et ad 

hereditatem (dg: Henrici) #Gheerlaci# et Glorie liberorum dicti 

quondam Henrici Kelner ex uno et inter aquam dictam die Dommel ex 

alio tendentes (dg: ret) ab aqua dicta die Dommel retrorsum ad 

hereditatem Henrici Gruijter simul cum medietate dicte (dg: m) vie 

#et cum pleno usu et fructione dicte (dg: vie) medietatis# (dg: 

scilicet utendi eadem medietate dicte vie quotiens indigebit 

#dictus Rutgherus de Boemel seu# habitatores dicte domus et aree) 

indigebunt #et cum porta consistente ibidem supra dictam viam 

iuxta dictam aquam die Dommel vocatam et cum (dg: jure eundi et 

redeundi et pergendi per portam ibidem consistentem) medietate 

pontis consistentis ibidem# atque agrum terre situm ibidem ad 

finem dicti orti inter dictam aquam die Dommel vocatam ex uno et 

inter hereditatem dictorum Gheerlaci et Glorie ex alio [atque] 

pratum situm ibidem ultra aquam dictam die Dommel #ex uno# inter 

hereditatem domini Henrici Custer presbitri ex alio atque quendam 

ortum situm in dicta parochia ad locum dictum Hulsdonc inter 

hereditatem dictorum Gheerlaci et Glorie ex uno et inter 

hereditatem domini de Bucstel ex alio et qui (dg: campus) ortus 

est situs versus molendinum aquatile de Bucstel ut dicebant (dg: 

hereditarie vendiderunt) #dederunt ad hereditarium censum# 

Rutghero de Boemel filio quondam Johannis de Boemel (dg: 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis) #ab eodem hereditarie possidendos pro# quatuor 

grossis antiquis et pro hereditario censu trium librarum levioris 

monete pro qua tempore solucionis (dg: pe) panis et cervisia 

communiter ementur in Bucstel (dg: ex) domino de Bucstel exinde 

solvendis #+# tali condicione quod dictus emptor et habitatores 

dictarum (dg: hereditatum domus et a) et possessores dictarum 

[hereditatum pro] hereditario censu XIIII librarum [monete] pro 

tempore in Busco currentis dando sibi ab alio hereditarie (dg: 

mediatim Johannis) pasce et primo termino a pasca proxime ultra 

annum 

 

1177 mf9 E 01 f.341v. 

 Quarta post Scolastice: woensdag 13-02-1387. 

 in die Valentini: donderdag 14-02-1387. 

 

BP 1177 f 341v 01 wo 13-02-1387. 

dicta via et ponte utentur eundi (dg: pergendi) #redeundi# et 

pergendi per eosdem quotiens indigebunt #et eis placuerit et eis 

videtur expedire# et quod dictus emptor pro una medietate et dicti 

Gheerlacus et Gloria pro reliqua medietate dictum pontem perpetue 

in bona disposicione observabunt promittentes super (dg: habita et 

habenda) habita et habenda# warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Rover et Aa 

datum quarta post Scolastice. 

 

BP 1177 f 341v 02 wo 13-02-1387. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Jacobus en Everardus 75 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) 

te betalen. 
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Dictus Rutgherus promisit dictis Jacobo et Everardo septuaginta 

quinque Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 03 do 14-02-1387. 

Arnoldus van Hoije droeg over aan Godefridus Sceijvel een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit de helft, aan voornoemde 

Arnoldus behorend, in een b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 9 mud voornoemde Godefridus Sceijvel met Lichtmis in 

Den Bosch beurde, gaande uit erfgoederen, die nu aan hr Theodericus 

Rover ridder behoren, in Rixtel, en welke pacht van 9 mud Mechtildis 

dvw Johannes van den Werve en haar zwager voornoemde Arnoldus van 

Hoije verworven hadden van voornoemde Godefridus. Voornoemde Arnoldus 

en Mechtildis beloofden lasten in voornoemde pacht van 1 mud af te 

handelen. 

 

Arnoldus de Hoije (dg: f) hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco de medietate ad dictum Arnoldum 

spectante in hereditaria paccione novem modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem novem modiorum siliginis Godefridus 

Sceijvel habuit (dg: here) purificationis et in Busco tradendam ex 

bonis et hereditatibus nunc ad (dg: The) dominum Theodericum Rover 

militem spectantibus sitis in Rijxstel et quam paccionem novem 

modiorum siliginis (dg: dicta) Mechtildis filia quondam Johannis 

van den (dg: Mo) Werve et dictum! Arnoldum! de Hoije (dg: eius) 

sororium! eiusdem Mechtildis acquisiverant #erga dictum Godefridum# 

prout in litteris ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Godefrido Sceijvel promittens et cum eo dicta Mechtildis cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem in dicta 

paccione unius modii siliginis existentem deponere. Testes Ywanus 

et Berwout datum (dg: qu) in die Valentini. 

 

BP 1177 f 341v 04 do 14-02-1387. 

Ghisbertus van den Broec zvw Henricus van den Broec beloofde aan 

Lucas zvw Bartholomeus van Beke 30 gulden met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1387) te betalen. 

 

Ghisbertus van den Broec filius (dg: fi) quondam Henrici van den 

Broec promisit Luce filio quondam Bartholomei de Beke XXX gulden 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 341v 05 do 14-02-1387. 

Arnoldus van den Venne verkocht aan Lucas zvw Bartholomeus van Beke 

een b-erfpacht van 8 mud koren, maat van Son, 2/3 rogge en 1/3 gerst, 

met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) huizen met 

ondergronden en tuin, en andere aangelegen erfgoederen, gelegen in 

een kamp, gnd Gelookt, in Son, ter plaatse gnd tGenen Velde, tussen 

kvw Johannes gnd Didden soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met een eind strekkend aan een stuk land, gnd die Niemands Vriend, 

(2) een streep land, in Son, tussen eertijds kv Theodericus gnd 

Gerofs enerzijds en erfgoed van Sint-Petrus patroon van de kerk van 

Son anderzijds, (3) een streep land in Son, tussen eertijds 

voornoemde kv Theodericus Gerofs enerzijds en kvw Sophija van Acht 

anderzijds. 

 

Arnoldus van den Venne hereditariam paccionem octo modiorum (dg: 

siliginis) bladi #mensure de Zonne# pro duabus terciis partibus 

siliginis et pro tercia parte ordei quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie purificationis et supra (dg: dicta) 

hereditates infrascriptas tradendam (dg: domus cum s) ex domibus 
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cum suis fundis et (dg: cum) ortis ad hec spectantibus et ex 

reliquis hereditatibus sibi adiacentibus #cum suis attinentiis# 

sitis (dg: ibidem in parochia de Zonne) in quodam campo dicto 

Geloect (dg: cum) in parochia de (dg: Ro) Zonne ad locum dictum 

tGhenen Velden inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Didden soen ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio 

tendente cum uno fine (dg: f) ad peciam terre dictam die Nijemans 

Vrient item ex strepa terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem quondam liberorum (dg: B) Theoderici dicti Gerofs (dg: 

kijnde) #ex uno# et inter hereditatem sancti Petri (dg: Pet) 

patroni ecclesie de Zonne ex alio atque ex quadam strepa terre 

sita in dicta parochia inter hereditatem quondam dictorum 

liberorum Theoderici Gerofs ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Sophije de Acht ex alio ut dicebat vendidit Luce filio 

quondam Bartholomei de Beke promittens super omnia ratam servare 

et obligationem in dicta paccione existentem et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 06 do 14-02-1387. 

Jacobus die Vrieze beloofde aan Ludekinus Jans soen van Zonne 30 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 4 

Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Jacobus die Vrieze promisit Ludekino Jans soen de Zonne XXX (dg: 

s) licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato et quatuor Hollant placken ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 07 do 14-02-1387. 

Johannes Hazart verkocht aan Nijcholaus van der Moest een huis, erf 

en tuin, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boven Rode, tussen 

Jacobus Kathelinen soen enerzijds en een weg aldaar anderzijds, met 

de rechten aan voornoemd huis en tuin behorend in gemeinten en 

voornoemde weg, aan hem uitgegeven door Petrus gnd Wulner, belast met 

de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes Hazart domum et aream et ortum sitos in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum (dg: Bo) Boven Rode inter hereditatem 

Jacobi Kathelinen soen ex uno et inter quandam plateam ibidem ex 

alio simul cum omnibus juribus ad dictos domum et ortum 

spectantibus in communitatibus quibuscumque (dg: in) et in dicta 

platea datos ad pactum sibi a Petro dicto Wulner prout in litteris 

vendidit Nijcholao van der Moest 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 341v 08 do 14-02-1387. 

Willelmus gnd Aben soen van Bucstel verkocht aan Gerardus van Vessem 

mesmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit de helft in 4½ bunder land, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Albertus Heijnen soen enerzijds en Mathijas 

van Vucht anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Willelmus dictus (dg: Ale) Aben soen de Bucstel hereditarie 

vendidit Gerardo de Vessem cultellifici hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in quatuor et dimidio bonariis 

terre sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Alberti Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

Mathije de Vucht ex alio ut dicebat (dg: ut) promittens warandiam 

et alima obligationem excepto censu domini ducis exinde solvendo 
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et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 09 do 14-02-1387. 

De broers Johannes en Bartholomeus gnd Meus, kvw Sijmon van der 

Eirpt, verkochten aan Petrus van der Hamsvoert zvw Nijcholaus van der 

Hamsvoert een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd Eekwinkel, tussen 

Johannes van Eecwinckel enerzijds en Katherina van Eecwinckel 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, belast met 1 

penning nieuwe cijns. 

 

Johannes et Bartholomeus dictus Meus fratres liberi quondam 

Sijmonis van der (dg: Ept Erpt) Eirpt (dg: duas pecias) #peciam 

(dg: -s)# terre sitas in parochia de Vechel in loco dicto 

Eecwinckel (dg: quarum) inter hereditatem Johannis de Eecwinckel 

ex uno et inter hereditatem Katherine de Eecwinckel ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebant vendiderunt 

Petro van der Hamsvoert filio quondam Nijcholai van der Hamsvoert 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto uno denario #novi# census exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 10 do 14-02-1387. 

De broers Henricus en Mijchael, kvw Willelmus van der Moest, 

verkochten aan Mijchael gnd Beltkens soen van den Kerchoven 225 

boenreroeden land, in Oirschot, in de herdgang van den Hout, naast de 

plaats gnd die Vloetstraat, tussen Cristianus metten Ymen enerzijds 

en kvw Arnoldus van Gunterslaer anderzijds, strekkend met een eind 

aan voornoemde kinderen en met het andere eind aan de broers Henricus 

en Mijchael met recht van weg hierheen. Verkopers hebben het recht 

hun erfgoederen te omwallen (“beheijmen”). 

 

Henricus et Mijchael fratres (dg: fi) liberi quondam Willelmi van 

der Moes[t] ducentas et XXV virgatas dicta boenre roden terre 

sitas in parochia de (dg: Ro) Oerscot in (dg: lo) pastoria van den 

Hout iuxta locum dictum die (dg: Hout)-#Vloet#straet inter 

hereditatem inter hereditatem Cristiani (dg: va) metten Ymen ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de Gunterslaer 

ex alio tendentes cum (dg: uno uno) uno fine ad hereditatem 

dictorum liberorum et cum (dg: here) reliqua fine ad hereditatem 

Henrici et Mijchaelis fratrum (dg: ex alio) cum (dg: jure via ven) 

#jure# eundi et redeundi et pergendi #in via ibidem tendente# a 

communi platea ibidem usque ad dictas CC et XXV virgatas terre 

(dg: et cum jure circonvallandi dictas CC et XXV virgatas) ut 

dicebant vendiderunt Mijchael dicto (dg: Weltkens) #Beltkens# soen 

van den Kerchoven promittentes warandiam et abligationem deponere 

salvo tamen dictis venditoribus jure circonvallandi quod exponetur 

beheijmen suas hereditates ibidem ad dictas CC et XXV virgatas 

terre. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 11 do 14-02-1387. 

Johannes Huijsman en Zanderus Grieten soen verkochten aan Johannes 

Becker zvw Johannes die Heirde 3 morgen heide, in Oss, op het eind 

van de plaats gnd Rijsven, tussen Oda Pauwels enerzijds en kv 

Theodericus gnd die Vroede anderzijds. 

 

Johannes Huijsman (dg: tria bonaria #iugera#) #et Zanderus Grieten 

soen tria jugera# terre (dg: si) mericalis sita in parochia de Os 

ad finem loci dicti Rijsvenne (dg: -n) inter hereditatem Ode 

Pauwels ex uno et inter hereditatem liberorum Theoderici dicti die 

(dg: Vrede) Vroede ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde promittentes 
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warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 12 do 14-02-1387. 

Hr Johannes van Orthen priester, Ghevardus, Nijcholaus en Jutta, kvw 

Petrus van Orthen, droegen over aan Heijnmannus van den Broule alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun oom 

Laurencius van den Broule. 

 

Dominus Johannes de Orthen presbiter (dg: Petrus) #Ghevardus# 

Nijcholaus et Jutta liberi quondam Petri de Orthen cum tutore 

omnia bona eis de morte quondam Laurencii van den Broule (dg: suc) 

eorum avunculi successione advoluta quocumque locorum (dg: infra 

parochiam de Or) consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt 

Heijnmanno van den Broule promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 13 do 14-02-1387. 

Hermannus nzvw hr Arnoldus van Malsen priester en zijn vrouw Sophija 

dvw Danijel gnd des Veren beloofden aan Godefridus van Hedechusen 

gedurende 3 jaar, elk jaar met Kerstmis, 8 oude schilden of de waarde 

te betalen. 

 

Hermannus filius naturalis domini quondam Arnoldi de Malsen 

presbitri et Sophija filia quondam Danijelis dicti des Veren eius 

uxor promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Godefrido de Hedechusen ad spacium trium annorum datam presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum octo 

aude scilde seu valorem nativitatis Domini et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 341v 14 do 14-02-1387. 

Johannes Weijndelmoeden soen verkocht aan Henricus Peters soen een 

stukje erfgoed, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, beiderzijds 

tussen voornoemde Henricus Peters soen, belast met 8 penning cijns. 

 

Johannes Weijndelmoeden soen particulam hereditatis sitam in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto (dg: Eirde) Eirde inter 

hereditatem Henrici Peters soen ex (dg: uno et inter) utroque 

latere coadiacentem ut dicebat vendidit dicto Henrico Peters soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis octo 

denariis census exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 E 02 f.342. 

 in die Valentini: donderdag 14-02-1387. 

 

BP 1177 f 342r 01 do 14-02-1387. 

Johannes Weijndelmoden soen verkocht aan Walterus van der Locht een 

stukje land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Nederloe, tussen 

Everardus zv Rodolfus gnd Moerke enerzijds en Walterus van der Locht 

anderzijds. 

 

Johannes Weijndelmoden soen (dg: peciam) #particulam# terre sitam 

in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Nederloe inter 

hereditatem Everardi filii Rodolfi dicti Moerke ex uno et inter 

hereditatem Walteri van der Locht ex !uno vendidit dicto Waltero 

van der Locht promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Ywanus et Berwout datum in die Valentini. 

 

BP 1177 f 342r 02 do 14-02-1387. 

Goddinus die Olijsleger droeg over aan Albertus zvw Petrus van Lijt 

een stuk land in Hintham, ter plaatse gnd in die Biecht, tussen 
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Bartholomeus van Bladel enerzijds en Beatrix dvw Lambertus van Megen 

anderzijds, welk stuk land, samen met een ander stuk land op dezelfde 

plaats, wijlen Johannes van Heze verworven had van Albertus zvw 

Arnoldus gnd Gruijter, en welk stuk land nu aan hem behoort. 

 

Goddinus die Olijsleger quandam peciam terre sitam in Hijntam ad 

locum dictum in die Bijecht inter hereditatem Bartholomei de 

Bladel ex uno et inter hereditatem Beatricis filie quondam 

Lamberti de Megen ex alio quam peciam terre simul cum quadam alia 

pecia terre sita in dicto loco (dg: erg) Johannes quondam de Heze 

erga Albertum filium quondam Arnoldi dicti Gruijter acquisiverat 

prout in litteris #et quam nunc ad se spectare dicebat# 

supportavit Alberto filio quondam Petri de Lijt cum litteris et 

jure occacione #primo#dicte pecie terre promittens ratam servare 

et obligationem (dg: ex deponere exc) ex parte sui deponere. 

Testes Ghemert et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 342r 03 do 14-02-1387. 

Theodericus zv Johannes gnd Moelner verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius Johannis dicti Moelner prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342r 04 do 14-02-1387. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Albertus zvw Arnoldus 

gnd Gruijter” en Albertus zvw Petrus van Lijt beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan Goddinus den Olijsleger. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Albertus filius quondam 

Arnoldi dicti Gruijter et Albertus filius (dg: f) quondam Petri de 

Lijt promisit tradere Goddino den Olijsleger ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 342r 05 do 14-02-1387. 

Arnoldus Heijme verpachtte aan Albertus zv Johannes van der Heze (1) 

zijn goederen, gnd ter Hagen, in Dinther, zoals Petrus Ghiben soen 

die als hoevenaar bezit, (2) een beemd, in Dinther, naast de molen 

van Kilsdonk, die voornoemde Arnoldus verworven had van de jonker van 

Helmond, voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande 

(zo 26-05-1387), per jaar voor 50 pond geld, waarvan 40 pond 

voornoemd geld met Lichtmis en 10 pond voornoemd geld met met Sint-

Jan te betalen, 3 oude schilden of de waarde, 13 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 2 zester raapzaad, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Albertus zal de goederen en de 

beemd in het zesde jaar te pachters recht bezitten, d.w.z. in dat 

jaar zal Albertus de goederen met eigen zaaigoed bezaaien. Albertus 

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

Albertus zal geen hout of takken zagen, zonder toestemming van 

Arnoldus, uitgezonderd takken die hij nodig heeft voor het onderhoud 

van de hekken, welke takken Arnoldus zal aanwijzen. Alle beesten en 

varend goed zullen voor de helft van Arnoldus zijn en voor de andere 

helft van Albertus. Zou het koren van Albertus schade lijden als 

gevolg van oorlog, dan zal Arnoldus dat vergoeden. Albertus en Petrus 

zv Nijcholaus van der Hamsvoert beloofden de voorwaarden na te komen. 

Twee brieven. 

 

Solvit Albertus X plack. 

Arnoldus Heijme bona sua (dg: sita) dicta ter Hagen sita in 

parochia de Dijnther cum suis attinentiis prout Petrus Ghiben soen 

tamquam colonus ad presens possidet atque pratum situm in dicta 
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parochia iuxta molendinum de Kilsdonc que dictus Arnoldus erga 

domicellum de Helmont acquisiverat #dedit ad pactum# locavit 

Alberto filio Johannis van der Heze ab eodem ad spacium quinque 

annorum post festum penthecostes proxime futurum deinceps sine 

medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum quinque annorum 

pro quinquaginta libris monete (dg: atque pro tribus aude seu 

valore et pro XIII licht scilt scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato et pro duobus sextariis seminis raparum 

mensure de Busco dandis sibi ab) de quibus XL libre dicte monete 

purificationis et X libre monete predicte nativitatis Johannis 

sunt solvende atque pro tribus aude scilde (dg: scilde) seu valore 

et pro XIII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato et pro duobus sextariis seminis raparum mensure de 

Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quinque annorum 

purificationis et primo termino termino purificationis proxime 

additis condicionibus quod dictus Albertus dicta bona et pratum 

sexto anno ad jus coloni possidebit scilicet in eodem sexto anno 

dictus Albertus dicta bona (dg: cum suis) cum suis propriis 

seminibus seminabit item quod dictus Albertus edificia dictorum 

bonorum dictis sex annis in bona disposicione de tecto et 

parietibus ad jus coloni (dg: possidebit) #observabit# item quod 

dictus Albertus non secabit aliqua ligna vel ramos supra dicta 

bona cum suis attinentiis et prato (dg: in) sine consensus dicti 

Arnoldi exceptis ramis quibus indigebit pro conservacione sepium 

dictorum bonorum et prati quos tamen ramos dictus Arnoldus (dg: 

sibi) dicto Alberto assignabit item omnes bestie et bona pecoralia 

que erunt supra dicta bona cum suis attinentiis erunt mediatim 

dicti Arnoldi et mediatim dicti Alberti et secundum istas 

condiciones promisit warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

et alter repromisit super omnia conventum e) promisit insuper (dg: 

insuper) dictus Arnoldus quod si dictus Albertus dictis (dg: sex) 

#quinque# annis durantibus aliquid dampnum patetur de communi 

expedicione dicta oerloge in bladis dictorum bonorum extunc dictus 

Arnoldus dabit et refundet dicto Alberto pro huiusmodi dampnis 

tantum [qua]ntum dictus Albertus per duos testes legitimos sub 

eorum testium juramento probare poterit et alter repromisit (dg: 

testes datum) et cum Petrus filius Nijcholai van der Hamsvoert 

indivisi super omnia. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 342r 06 do 14-02-1387. 

Johannes Buc van Lijt de oudere droeg over aan zijn zoon Johannes Buc 

de jongere, tbv Godeldis dv voornoemde Johannes Buc de jongere, ½ 

morgen land, in Lith, ter plaatse gnd op die Westerbeemden, tussen 

Willelmus van den Reke enerzijds en Gerardus van Bucstel anderzijds, 

belast met 2 penning cijns, dijken, sloten en waterlaten. De brief 

overhandigen aan Johannes Buc de jongere. 

 

Johannes Buc de Lijt senior dimidium juger terre situm in parochia 

de Lijt in loco dicto op die Westerbeemden inter hereditatem 

Willelmi van den Reke ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Bucstel ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: f) 

Buc juniori suo filio ad opus Godeldis filie eiusdem Johannis Buc 

junioris promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

(dg: uno) #duobus# denariis census et aggeribus et fossatis et 

aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

Traditur Johanni Buc juniori. 

 

BP 1177 f 342r 07 do 14-02-1387. 

Philippus Tuijn en zijn vrouw Belija dvw Walterus die Becker van 

Hodonc verkochten aan Petrus van Scouteldonc een beemd, in Gerwen, 

ter plaatse gnd in Spekke, beiderzijds tussen voornoemde Petrus, met 
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een eind reikend aan erfgoed van de priester van Hodonc en met het 

andere eind aan een gemene weg, belast met cijnzen aan het klooster 

van Hodonc. 

 

Philippus Tuijn maritus legitimus (dg: Be) Belije sue uxoris filie 

quondam Walteri die Becker de Hodonc et dicta Belija cum eodem 

tamquam tutore (dg: medietatem) pratum situm in parochia de 

Gherwen in loco dicto in Specke inter hereditatem Petri de 

Scouteldonc ex utroque latere coadiacentem ut dicebat (dg: 

venditum dicto Petro promittens cum w) tendens cum uno fine ad 

hereditatem spectantem ad presbitrum de Hodonc et cum reliquo fine 

ad communem plateam ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Petro promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus exinde conventui de (dg: Hod) Hodonc solvendis. Testes 

Ywanus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 342r 08 do 14-02-1387. 

Jacobus gnd Mer nzvw hr Theodericus van Houweningen ridder droeg over 

aan Gerardus van Herpen zvw Henricus gnd Scoijten de helft van een 

huis 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 verkocht57 door voornoemde Gerardus van 

Herpen. 

 

Jacobus dictus Mer filius naturalis domini quondam Theoderici de 

Houweningen militis medietatem domus et aree site in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam Theoderici Buc ex uno et inter 

hereditatem quondam Engberti de Maren ex alio venditam sibi a 

Gerardo de Herpen filio quondam Henrici dicti Scoijten prout in 

litteris supportavit dicto Gerardo de Herpen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342r 09 do 14-02-1387. 

Voornoemde Jacobus Mer droeg over aan voornoemde Gerardus van Herpen 

alle goederen die aan Henricus zvw Johannes van Hedel en aan zijn 

zuster Margareta gekomen waren na overlijden van hun vader, 

voornoemde Johannes, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

hun moeder Bela, aan hem overgedragen door Jordanus van Roesmalen. 

 

Dictus Jacobus Mer omnia et singula bona que Henrico filio quondam 

Johannis de Hedel et Margarete eius sorori de morte #dicti# 

quondam Johannis eorum patris successione sunt advoluta et post 

mortem Bele eorundem Henrici et Margarete matris successione 

advolventur quocumque locorum sita supportata sibi a Jordano de 

Roesmalen cum litteris et jure #supportavit dicto Gerardo de 

Herpen# promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342r 10 do 14-02-1387. 

Lodekinus gnd Loden soen verkocht aan Petrus Alarts zvw Goeswinus 

Cnode 1 lopen roggeland, in Orthen, tussen voornoemde Petrus Alart 

enerzijds en voornoemde Lodekinus anderzijds, belast met een dijk. 

 

Lodekinus dictus Loden soen (dg: pr) unam lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia de Orthen inter hereditatem Petri 

Alarts filii quondam Goeswini (dg: ...) Cnode ex uno et inter 

dicti Lodekini ex alio ut dicebat vendidit dicto Petro Alart 

                         
57 Zie ← BP 1177 f 320v 13 ±do 30-08-1386, verkoop van deze helft in 

dit huis. 
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promittens warandiam et obligationem deponere excepta aggere ad 

hoc de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342r 11 do 14-02-1387. 

Johannes Scillinc gaf uit aan Johannes van den Camp zvw Arnoldus 

Vrient van Doerne (1) ½ bunder beemd, in Someren, ter plaatse gnd op 

die Vloet, tussen Johannes gnd Moens enerzijds en Bela van den Camp 

anderzijds, (2) een stuk land, in Someren, tussen Johannes Marien 

soen enerzijds en Martinus die Louwer anderzijds, (3) een stuk land, 

in Someren, ter plaatse gnd op den Afteren Pad, tussen Henricus van 

Aelst enerzijds en Willelmus van Laervenne anderzijds, (4) een stuk 

land, in Someren, naast de weg gnd Molenweg, tussen Truda van Weert 

enerzijds en en gemene weg anderzijds, (5) een stuk land, in Someren, 

ter plaatse gnd aan den Rekke Grave, tussen een zekere Heremans 

{f.342v} enerzijds en Martinus van den Venne anderzijds, (6) een stuk 

beemd, in Someren, beneden de plaats gnd Molenberg, tussen Hilla van 

den Bogarde enerzijds en Petrus die Herct anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de grondcijnzen, en thans voor (b) een n-erfpacht 

van 1 mud rogge en 10 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in 

Someren te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes 

van den Camp tot onderpand (7) 2 lopen roggeland, in Someren, tussen 

voornoemde Heremannus enerzijds en Martinus van den Venne anderzijds. 

 

Johannes Scillinc dimidium bonarium prati situm in parochia de 

Zoemeren ad locum dictum op die Vloet inter hereditatem Johannis 

dicti Moens ex uno et inter hereditatem Bele van den Camp ex alio 

(dg: ut dicebat) atque peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Marien soen ex uno et inter hereditatem 

Martini die Louwer ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum dictum op den Afteren Pat inter hereditatem 

Henrici de Aelst ex !alio et inter hereditatem Willelmi de 

Laervenne ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia iuxta 

viam dictam Molenwech inter hereditatem Trude de Weert ex uno et 

inter communem viam ?ibidem ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia ad locum dictum aen den Recke Grave inter 

hereditatem cuiusdam dicti Heremans 

 

1177 mf9 E 03 f.342v. 

 in die Valentini: donderdag 14-02-1387. 

 in crastino Valentini: vrijdag 15-02-1387. 

 

BP 1177 f 342v 01 do 14-02-1387. 

ex uno et inter hereditatem Martini van den Venne ex alio item 

peciam prati sitam in dicta parochia sitam inferius loci dicti 

Molenberch inter hereditatem Hille van den Bogarde ex uno et inter 

hereditatem Petri d[i]e Herct ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni van den Camp filio quondam Arnoldi 

Vrient de Doerne ab eodem hereditarie possidendas pro censibus 

dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis et decem lopinorum siliginis 

mensure de Zoemeren danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Zoemeren tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Johannes van den Camp duas lopinatas 

terre siliginee sitas in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Heremanni ex uno et inter hereditatem Martini van den Venne ex 

alio ad pignus imposuit. Testes Ywanus et Berwout datum (dg: q) in 

die Valentini. 

 

BP 1177 f 342v 02 do 14-02-1387. 

Goeswinus Steenwech gaf uit aan Nijcholaus van Zochel (1) 3 morgen 



Bosch’ Protocol jaar 1387 02. 

 

99 

land, in Empel, ter plaatse gnd die Loken, in een kamp dat gelegen is 

naast Johannes van Best enerzijds en Theodericus van Vlimen 

anderzijds, in welk kamp de kerk van Empel ½ morgen land, in het 

midden van voornoemde 3 morgen, heeft liggen, (2) een erfgoed, gnd 

een voldeel, in de dingbank van Empel?, ter plaatse gnd Pulsbroek; de 

uitgifte geschiedde voor de sloten, en thans voor een n-erfcijns van 

5 gulden pieter of de waarde, met Kerstmis te betalen. 

 

Solvit 4 plack. 

Goeswinus Steenwech tria iugera terre sita in parochia de Empel in 

loco dicto die Loken in quodam (dg: quo) campo qui campus situs 

est iuxta hereditatem Johannis de Best ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Vlimen ex alio et in quo (dg: di) campo ecclesia de 

Empel dimidium iuger terre in medietate dictorum trium iugerum 

terre habet situm (dg: dedit ad hereditarium censum) atque 

hereditatem dictam een voldeel #ad se spectantem# sitam in 

jurisdictione! in loco dicto Pulsbroec (dg: inter) dedit ad 

hereditarium censum Nijcholao de Zochel ab eodem hereditarie 

possidendas pro fossatis dictis slotis ad hoc de jure spectantibus 

tenendis etc atque pro heredictario censu quinque gulden peter seu 

valore dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342v 03 do 14-02-1387. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Goeswinus 24 gulden 

pieter of de waarde met Pasen (zo 07-04-1387) en hetzelfde bedrag met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit Goeswino predicto XXIIII gulden peter 

seu valoren ad (dg: nat) pasca et tantum ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342v 04 do 14-02-1387. 

De broers Reijnkinus en Johannes, kvw Henricus zv Arnoldus Reijners 

soen verkochten aan Jacobus van Loeven (1) een stuk land, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Diesenvoert, tussen Arnoldus van Enode 

enerzijds en erfgoed van de commendator van Vught anderzijds, (2) een 

stuk land aldaar, tussen Ywanus gnd Stierken enerzijds en erfgoed van 

voornoemde commendator anderzijds, (3) ¼ deel in een beemd, aldaar, 

tussen erfgoed van voornoemde commendator enerzijds en voornoemde 

Ywanus anderzijds, zoals deze erfgoederen aan hen gekomen waren na 

erfdeling, belast met 5½ penning hertogencijns en een b-erfpacht van 

3½ lopen rogge. 

 

Reijnkinus et Johannes fratres liberi quondam Henrici filii 

Arnoldi Reijners soen (dg: duas) peciam terre sitam in parochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum Diesenvoert inter hereditatem 

Arnoldi de Enode ex uno et inter hereditatem commendatoris de 

Vucht ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Ywani dicti Stierken ex uno et inter hereditatem dicti 

commendatoris ex alio atque quartam partem ad se spectantem in 

quodam prato sito ibidem inter hereditatem dicti commendatoris ex 

uno et inter hereditatem dicti Ywani ex alio prout ibidem site 

sunt et eis mediante divisione prius habita cesserunt in partem ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo de (dg: Love) Loeven 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ce) 

quinque et dimidio denariis census domino duci et hereditaria 

paccione trium et dimidii lopinorum siliginis exinde solvendis 

(dg: testes datum supra). 
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BP 1177 f 342v 05 do 14-02-1387. 

Johannes van den Camp zvw Arnoldus Vrient van Doerne verkocht aan 

Reijnerus die Gruijter van Breda een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit ½ bunder 

beemd, in Someren, ter plaatse gnd die Vloet, tussen Lodovicus van 

Eijndhouts enerzijds en Johannes Moens anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Johannes van den Camp filius quondam Arnoldi Vrient de Doerne 

hereditarie vendidit Reijnero die Gruijter de Breda hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Zoemeren solvendam 

hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex dimidio 

bonario prati sito in parochia de Zoemeren ad locum dictum die 

Vloet inter hereditatem (dg: Lodovi) Lodovici de Eijndhouts ex uno 

et inter hereditatem Johannis (dg: Moes) Moens (dg: so) ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Luce et Ywanus datum in 

die Valentini. 

 

BP 1177 f 342v 06 do 14-02-1387. 

Mr Goeswinus zvw Henricus van Luijssel verkocht aan Ghibo van 

Bernheze een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis 

in Breugel te leveren, aan hem verkocht door Johannes nzvw Wautgherus 

van Sweesberch. 

 

Magister Goeswinus filius quondam Henrici de Luijssel hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Zonne solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Brugg) Broeghel tradendam 

venditam sibi a Johanne filio naturali quondam Wautgheri de 

Sweesberch! prout in litteris vendidit Ghiboni de Bernheze 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 342v 07 do 14-02-1387. 

Ghisbertus zvw Arnoldus gnd Ghiben soen droeg over aan Henricus zvw 

Lambertus gnd Naets soen een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in Woensel te leveren, gaande uit een huis en 

aangelegen erfgoed gnd gelookt, in Woensel, tussen een weg naar de 

molen gnd tot Scimmelen enerzijds en kv Heijlwigis gnd Gerarts 

anderzijds, met een eind reikend aan het water gnd die Dommel en met 

het andere eind aan de akkers aldaar, welke pacht voornoemde 

Ghisbertus verworven had van Henricus zvw Walterus gnd Moelner alias 

gnd die Jonghe Wouter Moelner. 

 

Solvit. 

Ghisbertus filius quondam Arnoldi dicti Ghiben soen hereditariam 

paccionem decem et octo lopinorum siliginis mensure de Eijndoven 

solvendam hereditarie purificationis et in Woenssel tradendam ex 

domo et hereditate dicta geloect sibi adiacente cum suis 

attinentiis sitis in Woenssel inter viam tendentem versus 

molendinum dictum tot Scimmelen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Heijlwig) liberorum Heijlwigis dicte Gerarts ex alio tendentibus 

cum uno fine ad aquam dictam die Dommel et cum reliquo fine ad 

agros ibidem et quam paccionem dictus Ghisbertus erga Henricum 

filium quondam Walteri dicti Moelner alias dicti die Jonghe (dg: 

Wouter) Wouter Moelner acquisiverat ut dicebat supportavit Henrico 

filio quondam Lamberti dicti Naets soen promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 342v 08 do 14-02-1387. 

Reijnerus zvw Reijnerus zv Metta gnd die Gruijtstere droeg over aan 

Johannes van Weert een b-erfcijns van 4 pond 15 schelling, die wijlen 

voornoemde Reijnerus met Sint-Martinus beurde, gaande uit (1) een 

huis en tuin in Helmond, tussen Godefridus Bindermans enerzijds en 

Katherina gnd Coenkens anderzijds, (2) een beemd, achter de plaats 

gnd Diersdonk, die was van Johannes van den Vincken...ge, en die nu 

aan hem behoort. 

 

(dg: filius Reijnerus 

Reijnerus filius Mette dicte der #die# Gruijtster) 

Reijnerus filius quondam Reijneri (dg: dicti d) filii Mette dicte 

die Gruijtstere hereditarium censum quatuor librarum et quindecim 

solidorum quem dictus quondam Reijnerus solvendum habuit 

hereditarie Martini ex domo et orto sitis in Helmont inter 

hereditatem Godefridi Bindermans ex uno et inter hereditatem 

Katherine dicte Coenkens ex alio atque ex quodam prato sito retro 

locum dictum Diersdonc quod pratum fuerat olim Johannis van den 

Vincken...ge ut dicebat #et quem nunc ad se spectare dicebat# 

supportavit Johanni de Weert promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342v 09 do 14-02-1387. 

Henricus zvw Lambertus gnd Naets soen beloofde aan mr Goeswinus van 

Luijssel 32 gulden met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (wo 01-

05-1387) en 17 gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te 

betalen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti dicti Naets soen promisit 

magistro Goeswino de Luijssel XXXII gulden in festo beatorum 

Philippi et Jacobi proxime et (dg: XV) XVII gulden in festo 

nativitatis Johannis proxime futuro persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 342v 10 do 14-02-1387. 

Ghibo van Bernheze beloofde aan voornoemde mr Goeswinus 17 gulden met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Ghibo de Bernheze promisit dicto magistro Goeswino XVII gulden ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 342v 11 do 14-02-1387. 

Gerardus Roelen soen, Johannes van Haren snijder wonend in Hintham en 

Rodolphus zvw Arnoldus Vrient beloofden aan jkvr Bela ev Emondus van 

Zoelen 45 gulden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te 

betalen. 

 

Gerardus Roelen soen Johannes de Haren (dg: commo) sartor 

commorans in Hijntham et Rodolphus (dg: Vrient) filius quondam 

Arnoldi Vrient promiserunt domicelle Bele uxori Emondi de Zoelen 

XLV gulden ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 342v 12 vr 15-02-1387. 

Johannes die Weder zvw Petrus gnd die Weder, Johannes zv Henricus gnd 

Dekens soen van Helmont en Johannes van Verlaer beloofden aan 

Engbertus Ludinc van Uden 39 Hollandse gulden met Pinksteren 

aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Johannes die Weder filius quondam Petri dicti die Weder Johannes 

filius Henrici dicti Dekens soen de Helmont et Johannes de Verlaer 
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promiserunt Engberto Ludinc de Uden XXXIX Hollant gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

G[hemert et] Aa datum in crastino Valentini. 

 

BP 1177 f 342v 13 vr 15-02-1387. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 E 04 f.343. 

 in crastino Valentini: vrijdag 15-02-1387. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 16-02-1387. 

 

BP 1177 f 343r 01 vr 15-02-1387. 

Albertus zvw Arnoldus gnd die Bont van Bucstel en zijn vrouw Aleijdis 

dvw Johannes gnd die Hollander verkochten aan Johannes die Koc zvw 

Willelmus gnd Uden soen (1) de helft van 1 morgen land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd Colen Hoeve, naast wijlen hr Arnoldus Rover ridder, 

(2) de helft van 2½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die 

Kackonijen, naast Lambertus Zebrechts soen, (3) de helft van 4½ hont 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Lange Beemden, naast kv Oda 

gnd Heijnen enerzijds en een kamp gnd die Esbergen anderzijds, welke 

helften aan voornoemde Aleijdis gekomen waren na overlijden van haar 

vader Johannes Hollander en na overlijden van haar eerste man 

Johannes gnd Ubeleer, belast met zegedijken en sloten. 

 

Albertus filius #quondam# Arnoldi dicti die (dg: Bont) Bont de 

Bucstel maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie (dg: Jo) 

quondam Johannis dicti die Hollander et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore medietatem unius iugeris terre siti in parochia 

de Lijttoijen in loco dicto Colen Hoeve (dg: inter) #iuxta# 

hereditatem quondam domini Arnoldi Rover militis (dg: ex) atque 

medietatem duorum et dimidii hont terre sitorum in dicta parochia 

in loco dicto op die Kackonijen (dg: inter) #iuxta# hereditatem 

Lamberti Zebrechts soen (dg: ex uno) atque medietatem quatuor #et# 

dimidii hont terre sitorum in dicta parochia in loco dicto die 

Langhe Beemden iuxta hereditatem liberorum Ode dicte Heijnen ex 

uno et inter campum dictum die (dg: Esse) Esbergen ex alio (dg: ut 

d) et quas medietates dicte Aleijdi de morte dicti quondam 

Johannis Hollander eius patris (dg: successione suint advol) post 

mortem Johannis dicti (dg: .. Ubeleer) Ubeleer sui primi mariti 

successione sunt advolute hereditarie vendiderunt Johanni die Koc 

filio quondam Willelmi dicti Uden soen promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis Zeghedike et fossatis ad hoc de 

jure spectantibus. Testes Ywanus et Aa datum in crastino 

Valentini. 

 

BP 1177 f 343r 02 vr 15-02-1387. 

Johannes die Hollander verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Hollander prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343r 03 vr 15-02-1387. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Albertus en Aleijdis 15 

oude schilden, 43 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Alberto et Aleijdi venditoribus XV 

aude scilde scilicet XLIII Hollant (dg: pla) placken pro quolibet 

scilt computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343r 04 vr 15-02-1387. 

Yda wv Willelmus Loijer, haar zoon mr Jacobus en Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus Loijer droegen over aan Arnoldus Nolleken 

Geroncs een b-erfcijns van 18 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een kamer met ondergrond in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van mr Arnoldus schrijver enerzijds en 

een kamer van Elizabeth Smeersacs anderzijds, aan voornoemde wijlen 

Willelmus Loijer verkocht58 door Johannes zv Johannes gnd Mersman van 

Hedel ev Bessella dvw Gerardus van Dueren. Hr Godefridus zv 

voornoemde Yda zal geen rechten op deze cijns doen gelden. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer cum tutore magister Jacobus 

eius filius et Willelmus filius dicti quondam Willelmi Loijer 

hereditarium censum decem et octo solidorum monete solvendum 

hereditarie integraliter nativitatis Domini de camera et eius 

fundo et de suis attinentiis sitis in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem magistri Arnoldi scriptoris et inter 

cameram Elizabeth Smeersacs venditum dicto quondam Willelmo Loijer 

a Johanne filio (dg: quondam) Johannis dicti Mersman de Hedel 

marito et tutore Besselle sue uxoris filie quondam Gerardi de 

Dueren prout in litteris supportaverunt Arnoldo Nolleken Geroncs 

cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem (dg: deponere) ex parte eorum deponere et 

quod ipsi dominum Godefridum filium dicte Yde perpetue talem 

habebunt sic quod (dg: dicto Arnoldo Nolleken dampna exinde non 

eveniant in futurum) #non presumet se jus in dicto censu habere#. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343r 05 vr 15-02-1387. 

Henricus gnd Potter beloofde aan Adam van Mierd, tbv hr Nijcholaus zv 

voornoemde Henricus, een lijfrente van 5 Rijnse gulden of de waarde, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus dictus (dg: Potte) Potter promisit super habita et 

habenda Ade de Mierd ad opus (dg: Nijc) domini Nijcholai filii 

dicti Henrici quod ipse Henricus predictus dabit et exsolvet dicto 

(dg: Nij) domino Nijcholao vitalem pensionem quinque florenorum 

monete de Reno seu valorem anno quolibet ad vitam dicti domini 

Nijcholai et ultra nativitatis Johannis ex omnibus suis bonis 

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

 

BP 1177 f 343r 06 za 16-02-1387. 

Petrus zvw Gerardus Philips soen van Gherwen verkocht aan Henricus zv 

Henricus zvw Ghibo van Oedrichoven een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 

een huis, tuin, erfgoederen en aangelegen beemden, in Nederwetten, 

tussen Johannes van der Straten enerzijds en kvw Wautgherus gnd 

Swenen soen anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het 

klooster van Hodonc, reeds belast met 8 schelling gemeen paijment aan 

het klooster van Hodonc. 

 

Petrus (dg: G) filius quondam Gerardi Philips soen de Gherwen 

hereditarie vendidit Henrico filio (dg: Ghibonis) Henrici #filii# 

quondam Ghibonis de Oedrichoven hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam ex 

domo orto hereditatibus pratis sibi adiacentibus (dg: si) ad 

                         
58 Zie ← BP 1175 f 035v 03 vr 14-05-1367, verkoop van deze erfcijns. 
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dictum venditorem spectantibus sitis in parochia de (dg: Neder) 

Nederwetten (dg: s) inter hereditatem Johannis van der Straten ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Wautgheri dicti (dg: S) 

Swenen soen ex alio (dg: ut dicebat promittens) tendentibus cum 

uno fine ad (dg: fre) hereditatem conventus de Hodonc ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

octo solidis communis pagamenti conventui de Hodonc exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Luce et Berwout datum 

sabbato post Valentini. 

 

BP 1177 f 343r 07 za 16-02-1387. 

Henricus van Eel beloofde aan Philippus Jozollo etc 28 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387; 12+31+7=50 dgn) te 

betalen op straffe van 2. 

 

Henricus de (dg: Eel) Eel promisit Philippo Jozollo etc XXVIII 

aude scilde Francie ad pasca proxime futurum persolvendos sub pena 

II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343r 08 za 16-02-1387. 

Petrus gnd Alart zvw Goeswinus Cnode gaf uit aan Willelmus Leijkelman 

een hofstad in Orthen, ter plaatse gnd Maalstrem, tussen voornoemde 

Petrus enerzijds en Henricus van den Water anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de plaats gnd den Broule; de 

uitgifte geschiedde voor (1) een deel van de dijk, gelegen voor 

voornoemde hofstad, ter lengte van voornoemde hofstad, (2) een 

n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

Petrus dictus Alart filius quondam Goeswini Cnode (dg: -n) 

domistadium situm in parochia de Orten ad locum dictum Maelstrem 

inter hereditatem !Petri ex uno et inter hereditatem (dg: .. 

Willelmi de Leijkelman ex alio ut dicebat) Henrici van den Water 

ex alio tendens a communi platea retrorsum ad locum dictum den 

Broule ut dicebat dedit ad hereditarium censum Willelmo Leijkelman 

ab eodem hereditarie possidendum pro parte aggeris sita ante 

dictum !aggerem ad latitudinem dicti domistadii tenenda etc atque 

pro hereditario censu unius auden scilt (dg: monete) seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex dicto domistadio 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

excepta dicta parte aggeris et alter repromisit. 

 

BP 1177 f 343r 09 za 16-02-1387. 

Voornoemde Petrus Alart gaf uit aan Henricus van den Water een 

hofstad in Orthen, ter plaatse gnd Maalstrem, tussen Willelmus 

Leijkelman enerzijds en Rodolphus van Gheffen anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de plaats gnd den Broule, 

met een deel van de dijk voor voornoemde hofstad gelegen, ter breedte 

van voornoemde hofstad; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis te betalen, en voor 

voornoemd deel van de dijk. 

 

Dictus Petrus Alart quoddam domistadium situm in parochia de 

Orthen in loco dicto Maelstrem inter hereditatem Willelmi 

Leijkelman ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Gheffen ex alio 

tendens a communi platea retrorsum ad locum dictum den Broule (dg: 

simul) cum parte aggeris sita ante dictum domistadium ad 

latitudinem dicti domistadii ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Henrico van den Water ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu unius (dg: s) auden scilt seu valorem dando sibi 

ab alio hereditarie purificationis ex dicto domistadio promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere excepta 
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dicta parte aggeris quam dictus (dg: ..) Henricus in bona 

disposicione perpetue observare tenebitur et alter repromisit 

super omnia dictum censum et dictam partem aggeris ex premissis 

[et aliis suis] bonis. Testes Ghemert et Rover datum sabbato post 

Valentini. 

 

BP 1177 f 343r 10 za 16-02-1387. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343r 11 za 16-02-1387. 

Voornoemde Petrus Alart gaf uit aan Rodolphus van Gheffen een 

hofstad, in Orthen, ter plaatse gnd Maalstram, tussen Henricus van 

den Water enerzijds en Willelmus Reuwe anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de plaats gnd den Broule, met een deel van de dijk 

voor voornoemde hofstad gelegen, ter breede van voornoemde hofstad; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude schild of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, en voor het onderhoud van het deel 

van de dijk. 

 

Dictus Petrus quoddam domistadium situm in parochia de Orten in 

loco dicto Maelstram inter hereditatem (dg: Jo) Henrici van den 

Water ex uno et inter hereditatem Willelmi Reuwe ex alio (dg: s) 

tendens a communi platea ad locum dictum (dg: Bo) den Broule simul 

cum parte aggeris sita ante dictum domistadium ad latitudinem 

dicti domistadii dedit ad hereditarium censum Rodolpho de Gheffen 

ab eodem etc pro hereditario censu unius aude scilt seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex premisso 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

excepta dicta parte aggeris quam dictus Rodolphus (dg: nunc 

deinceps) in bona disposicione observare tenebitur et alter 

repromisit super omnia #ex premissis [et aliis suis] bonis# et 

partem aggeris in bona disposicione observare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343r 12 za 16-02-1387. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343r 13 za 16-02-1387. 

Voornoemde Petrus Alart gaf uit aan Willelmus Breuwe een hofstad, in 

Orthen, ter plaatse gnd Maalstram, tussen Rodolphus van Geffen 

enerzijds en Lodekinus gnd Loden soen anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan de plaats gnd Broule, met het deel 

van de dijk voor voornoemde hofstad gelegen, ter breedte van 

voornoemde hofstad; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 

oude schild, met Lichtmis te betalen, en voor voornoemd deel van de 

dijk. 

 

Dictus Petrus domistadium situm in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Rodolphi de Geffen ex uno et inter hereditatem 

Lodekini dicti Loden soen ex alio #tendens a communi platea (dg: 

ad loc) retrorsum usque ad locum dictum Broule# simul cum parte 

aggeris sita ante dictum domistadium ad latitudinem dicti 

domistadii dedit ad hereditarium censum Willelmo Breuwe ab eodem 

pro hereditario censu unius aude scilt seu valorem dando sibi abo! 

hereditarie purificationis ex premisso promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta dicta parte aggeris quam 

dictus Willelmus (dg: nunc deinceps) in bona disposicione 

observare tenebitur et alter repromisit super omnia #ex premissis 
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et aliis suis bonis# dictam partem perpetue observare. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf9 E 05 f.343v. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 16-02-1387. 

 Quarta post Valentini: woensdag 20-02-1387. 

 in profesto Petri ad cathedram: donderdag 21-02-1387. 

 

BP 1177 f 343v 01 za 16-02-1387. 

Petrus Alart zvw Goeswinus Cnode gaf uit aan Gheerlacus van Zonne zv 

Arnoldus een stuk erfgoed, in Orthen, ter plaatse gnd Maalstram, 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en voornoemde Gheerlacus 

anderzijds, met een deel van de dijk voor voornoemd stuk erfgoed 

gelegen, ter breedte van voornoemd stuk erfgoed; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfrente van 3 kapoenen, met Kerstmis te 

leveren, en voor voornoemd deel van de dijk. 

 

Petrus Alart filius quondam Goeswini Cnode peciam hereditatis 

sitam in parochia de Orthen in loco dicto Maelstram inter 

hereditatem #dicti# Petri ex uno et inter hereditatem Gheerlaci de 

Zonne filii Arnoldi ex alio cum parte aggeris sita ante dictam 

peciam hereditatis ad latitudinem eiusdem pecie hereditatis ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Gheerlaco ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario redditu trium caponum 

dando sibi ab alio hereditarie (dg: Martini)) #nativitatis Domini# 

ex premissis promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

dicta parte aggeris quam dictus Gheerlacus nunc deinceps (dg: 

solve) in bona disposicione observare tenebitur et alter 

repromisit super omnia et dictam partem aggeris perpetue in bona 

disposicione observare. Testes Ghemert et Rover datum sabbato post 

Valentini. 

 

BP 1177 f 343v 02 za 16-02-1387. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343v 03 wo 20-02-1387. 

Theodericus van der Poorten, zijn broer Wellinus Rover en Hubertus 

Steenwech beloofden aan Johannes ?bv Hubertus van Ghemert 76 dobbel 

mottoen, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, en 

31 Hollandse plakken, een helft te betalen met Pasen (zo 07-04-1387) 

en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387). 

 

Theodericus van der Poorten #Wellinus Rover eius frater et 

Hubertus Steenwech# promisit Johanni fratri Huberto! de Ghemert 

(dg: sex) septuaginta sex dobbel mottoen scilicet XLII Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato seu valorem (dg: mediatim 

pasce et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos) atque 

XXXI Hollant placken mediatim pasce et mediatim penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum) Ywanus et Berwout 

datum quarta post Valentini. 

 

BP 1177 f 343v 04 wo 20-02-1387. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 343v 05 wo 20-02-1387. 

(dg: Nijcholaus zvw). 

 

(dg: Nijcholaus filius quondam). 

 

BP 1177 f 343v 06 wo 20-02-1387. 

Albertus zvw Nijcholaus zvw Adam van den Kerchove verkocht aan Petrus 

van Bruggen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 1/3 deel in 3 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, ter plaatse gnd Vliedert, tussen Godefridus van den Kolke 

enerzijds en Wellinus van Beke anderzijds, dit 1/3 deel reeds belast 

met 6 schelling gemeen paijment. 

 

Albertus filius quondam Nijcholai filii quondam Ade van den 

Kerchove hereditarie vendidit Petro de Bruggen hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

tercia parte (dg: par) ad dictum venditorem spectante in tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Bruggen ad locum dictum Vliedert inter hereditatem Godefridi van 

den Kolke ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et questionem 

proximitatis et aliam obligationem deponere exceptis sex solidis 

communis pagamenti ex dicta terci parte solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343v 07 do 21-02-1387. 

Mathijas zvw Johannes gnd Mathijs soen verkocht aan Henricus Weijhaze 

zvw Katherina wonend in Tongeren een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Boxtel, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een 

akker, gnd die Scoerakker, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

tussen Heijlwigis Teijen enerzijds en Bartholomeus gnd Meus zvw 

Johannes gnd Rutghers soen anderzijds. 

 

Mathijas filius quondam Johannis dicti Mathijs soen hereditarie 

vendidit Henrico Weijhaze (dg: filio quond) #filio quondam 

Katherine# commoranti in Tongeren hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Bucstel solvendam hereditarie 

purificationis et supra agrum subscriptum tradendam ex quodam agro 

dicto die Scoeracker sito in parochia de Bucstel in jurisdictione 

de Lijemde inter hereditatem Heijlwigis Teijen ex uno et inter 

hereditatem Bartholomei dicti Meus filii quondam Johannis dicti 

Rutghers soen ex alio promittens warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Ywanus et Rover datum in 

profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 343v 08 do 21-02-1387. 

En hij kan terugkopen vanaf heden over 2 jaar, wanneer hij wil, met 

10 dobbel mottoen, 54 plakken voor 1 dobbel gerekend, en met de pacht 

van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, 

in aanwezigheid van schepenen, Ygrammus van Doerne, Rodolphus Rover 

zv Johannes van Verlaer en voornoemde Johannes van Verlaer. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium trium annorum datam presentium 

sine medio sequentium semper quando voluerit cum) ultra duos annos 

datam presentium sine medio sequentium extunc #semper post 

huiusmodi duos annos# quando voluerit cum decem (dg: d) dobbel 

mottoen scilicet LIIII placken pro quolibet dobbel (dg: voc) 

computato seu valorem et cum paccione anni redempcionis ut in 

forma. Acta in camera scriptorum presentibus scabinis Ygrammo de 

Doerne Rodolpho Rover filio Johannis de Verlaer eodem Johanne de 
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Verlaer datum ut supra. 

 

BP 1177 f 343v 09 do 21-02-1387. 

Rodolphus Rover zv Johannes van Verlaer beloofde aan zijn voornoemde 

vader Johannes van Verlaer 115 oude schilden59 of de waarde, na 

maning van voornoemde Johannes te betalen. De brief overhandigen aan 

Johannes van Verlaer zv Johannes van Donckersvoert. 

 

Rodolphus Rover filius Johannis de Verlaer promisit super omnia 

dicto Johanni (dg: suo) de Verlaer #suo patri# centum et quindecim 

(dg: aude) aude scilde seu valorem ad monitionem dicti Johannis 

persolvendos. Testes Ywanus et Rover datum in profesto (dg: ad) 

Petri ad cathedram. Tradetur littera Johanni de Verlaer filio 

Johannis de Donckersvoert. 

 

BP 1177 f 343v 10 do 21-02-1387. 

Voornoemde crediteur Johannes beloofde vervolgens aan voornoemde 

Rodolphus Rover voornoemd geld niet te manen, zolang voornoemde 

Johannes en zijn vrouw Elizabeth, ouders van voornoemde Rodolphus 

Rover, of een van deze ouders, leeft. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

dictus Johannes creditor et promisit super omnia dicto Rodolpho 

Rover quod ipse Johannes dictam pecuniam non ?monet non monebit 

quamdiu idem Johannes et Elizabeth eius uxor parenties dicti 

Rodolphi Rover #seu eorum alter# vixerint in humanis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 343v 11 do 21-02-1387. 

Johannes zv Johannes gnd die Walsche van Oerscot verkocht aan 

Johannes van der Raffendonc van Oerscot een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

alle erfgoederen, die aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Yda dvw 

Johannes van der Voert van Westelberze geschonken waren, gelegen 

onder Hilvarenbeek, in de herdgang van Westelbeers, reeds belast met 

6 Hollandse plakken en 1 lopen rogge. 

 

Johannes filius Johannis dicti die (dg: Walsc) Walsche de Oerscot 

hereditarie vendidit Johanni van der Raffendonc de Oerscot 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus hereditatibus et bonis quas dictus venditor cum Yda sua 

uxore filia quondam Johannis van der Voert de Westelberze nomine 

dotis sumpserat quocumque locorum infra parochiam de Hildwarenbeke 

in pastoria de Westelberze sitis ut dicebat promittens super omnia 

(dg: ?habenda) warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

Hollans! placken et uno lopino siliginis exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 343v 12 do 21-02-1387. 

De broers Robbertus en Johannes, kvw Jacobus gnd Oeden soen, 

verkochten aan Henricus Aben soen van Berlikem een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Loefortse Hoeve, tussen hr Henricus Buc 

priester enerzijds en wijlen Johannes Kersmaker anderzijds. 

 

Robbertus (dg: filius) #et Johannes fratres liberi# quondam Jacobi 

dicti Oeden soen (dg: peciam terre ?medietatem) peciam terre site 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Loefortsche Hoeve inter 

                         
59 Zie → BP 1180 p 195r 07 vr 18-09-1394, Rodolphus Rover zvw 

Johannes van Verlaer heeft de helft betaald van de 115 schilden. 
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hereditatem domini Henrici Buc presbitri et inter hereditatem 

quondam Johannis Kersmaker ex alio ut dicebant vendiderunt Henrico 

Aben soen de Berlikem promittentes warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343v 13 do 21-02-1387. 

Gerardus zvw Arnoldus die Bije van Druenen beloofde aan Willelmus die 

Buser 11 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (ma 24-06-1387) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388). 

 

Gerardus filius quondam Arnoldi die Bije de Druenen promisit 

Willelmo die Buser XI aude scilde scilicet XL Hollant placken pro 

quolibet auden scilt computato mediatim Johannis et mediatim 

purificationis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343v 14 do 21-02-1387. 

Henricus van Diegheden droeg over aan Jacobus van Enghelant de helft, 

die aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster Gertrudis evw 

Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel, in 3 morgen 1 hont land, 

gelegen voor het huis van Hepkinus van Enghelant, over de straat 

aldaar, welke 3 morgen 1 hont voornoemde Johannes van Boemel zvw 

Johannes van Boemel verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Henricus de Diegheden medietatem sibi de morte Gertrudis sue 

sororis (dg: fi) uxoris quondam Johannis de (dg: Bem) Boemel filii 

quondam Johannis de Boemel successione advolutam in tribus 

iugeribus (dg: terre) et uno hont terre sitis ante domum [H]epkini 

de (dg: de) Enghelant ultra plateam ibidem (dg: qu) que tria 

iugera et unum hont terre dictus Johannes de Boemel filius quondam 

Johannis de Boemel erga oppidum de Busco acquisiverat emendo prout 

in litteris vero sigillo (dg: si) etc supportavit Jacobo de 

Enghelant cum litteris et jure promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum heredum deponere. Testes (dg: datum supra) Ywanus et (dg: 

Rover) Rover datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 343v 15 do 21-02-1387. 

Johannes zvw Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel droeg over 

aan Jacobus van Enghelant de helft, die aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Johannes van Boemel, in 

voornoemde 3 morgen 1 hont. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Boemel filii quondam Johannis 

de Boemel medietatem sibi de morte primodicti quondam Johannis de 

Boemel sui patris successione advolutam [in] dictis tribus et uno 

hont terre supportavit Jacobo de Enghelant cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343v 16 do 21-02-1387. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan Henricus van Diegheden 10 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te 

betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia Henrico de Diegheden X Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 343v 17 do 21-02-1387. 

Reijnerus van Holten Peters soen beloofde aan Johannes zvw Gerardus 
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gnd Duesborch 100 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1387) te leveren. 

 

Reijnerus de Holten Peters soen promisit Johanni (dg: dicto) filio 

quondam Gerardi dicti Duesborch centum modios lupule [dicte] 

hoppen mensure de Bu[sco] ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

1177 mf9 E 06 f.344. 

 in profesto Petri ad cathedram: donderdag 21-02-1387. 

 Secunda post Valentini: maandag 18-02-1387. 

 

BP 1177 f 344r 01 do 21-02-1387. 

Willelmus van Tula gaf uit aan Willelmus zv Johannes gnd Kepken (1) 

een stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd in Nuwelander Bosse, tussen 

Volpkinus gnd Stevens soen enerzijds en Weijndelmoedis Hels 

anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Walterus van Oekel 

enerzijds en Willelmus Loijer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te leveren. 

Verkrijger zal de stukken land verbeteren met gebouwen ter waarde van 

16 pond geld. 

 

Willelmus de Tula peciam terre sitam in parochia de Nuwelant in 

loco dicto in Nuwelander Bossche inter hereditatem Volpkini dicti 

(dg: Volpk) Stevens soen ex uno et inter hereditatem (dg: Ode He) 

Weijndelmoedis Hels ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Loijer alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Willelmo filio 

(dg: q) Johannis dicti Kepken ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie Martini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: testes Ywanus) et 

promisit insuper super (dg: ha) omnia quod ipse dictas duas pecias 

meliorabit in edificiis ad valorem XVI librarum monete. Testes 

Ywanus et Rover datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 344r 02 do 21-02-1387. 

Arnoldus gnd Yewijn zvw Johannes gnd Hapen soen, Johannes van Wel en 

Arnoldus van Waderle zvw Theodericus Priem beloofden aan Gerardus van 

Kessel zvw Henricus Mudeken 20 gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Yewijn filius quondam Johannis dicti Hapen soen 

Johannes de Wel et Arnoldus de Waderle filius quondam Theoderici 

Priem promiserunt Gerardo de Kessel filio quondam Henrici Mudeken 

XX gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344r 03 do 21-02-1387. 

Ygrammus zvw Robbertus van Doerne verkocht aan Rutgherus zvw Henricus 

gnd Heijmerics soen een stuk land, 6 lopen rogge groot, in Oss, naast 

de plaats gnd die Velt Ruedigen Weg, tussen Hermannus zvw hr 

Godefridus van Os ridder enerzijds en Arnoldus zvw Arnoldus Mersman 

anderzijds. 

 

Ygrammus filius quondam Robberti de Doerne peciam terre sex 

lopinos siliginis in semine capientem sitam in parochia de Os 

iuxta locum die Velt Ruedigen Wech inter hereditatem Hermanni 

filii quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii quondam Arnoldi Mersman ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Rutghero filio (dg: Cristine dicte) 

#quondam# Henrici dicti (dg: Heijme) Heijmerics soen promittens 
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warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344r 04 do 21-02-1387. 

Thomas zvw Thomas gnd Kathelinen soen verklaarde dat aan hem voldaan 

is (1) 10 pond, die Denkinus Luwe van Vlimen aan hem verschuldigd 

was, (2) een b-erfcijns van 20 schelling, die wijlen voornoemde 

Denkinus Luwe betaalde aan voornoemde Thomas. Voornoemde Thomas 

beloofde aan Johannes Bauderics soen, tbv hem en andere erfg vw 

voornoemde Denkinus deze verklaring van waarde te houden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Bauderics. 

 

Solvit. 

Thomas filius quondam Thome dicti Kathelinen soen palam recognovit 

sibi fore satisfactum de X libris quas Denkinus Luwe de Vlimen 

sibi tenebatur atque ab hereditario censu XX solidorum quem dictus 

quondam Denkinus Luwe (dg: d) predicto Thome solvere consuevit ut 

dicebat clamans quoscumque heredes et bona quecumque dicti quondam 

Denkini a premissis pecunia et censu quitos et promisit super 

omnia Johanni Bauderics soen ad opus sui et ad opus aliorum 

heredum dicti quondam Denkini ratam servare. Testes Ywanus et Aa 

datum supra. Tradetur littera dicto Johanni Bauderics. 

 

BP 1177 f 344r 05 do 21-02-1387. 

Albertus zvw Petrus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd 

Spring int Goet droeg over aan de broers Willelmus, Gerardus en 

Ludovicus, kv Johannes van Bladel, een b-erfcijns van 54 schelling 

geld, die Egidius Boijen beloofd had aan Elizabeth wv voornoemde 

Bartholomeus en aan voornoemde Luijtgardis dv voornoemde Elizabeth, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Egidius, welke cijns nu aan hem behoort. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. Debent II denarios. 

Albertus filius quondam Petri de Lijt maritus et tutor legitimus 

(dg: E) Luijtgardis #sue uxoris# filie quondam Bartholomei dicti 

Spring int Goet hereditarium censum (dg: quti) quinquaginta 

quatuor solidorum monete quem Egidius Boijen promisit super omnia 

se daturum et soluturum Elizabeth relicte dicti quondam 

Bartholomei atque #dicte# Luijtgardi filie eiusdem Elizabeth 

hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis dicti 

Egidii quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat supportavit 

Willelmo Gerardo (dg: Lod Ge) et Ludovico fratribus liberis (dg: 

quond) Johannis de Bladel cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et 

Berwout datum supra. Traditur dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 344r 06 do 21-02-1387. 

De broers Willelmus, Gerardus en Ludovicus, kv Johannes van Bladel, 

droegen over aan Albertus zvw Petrus van Lijt 50 schelling geld 

b-erfcijns, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (1) 2 delen van een vak in het gewanthuis in Den 

Bosch, aan de kant richting Markt, in het eind naar het woonhuis van 

wijlen hr Theodericus Rover ridder, tussen het vak van Henricus 

Roempot enerzijds en het vak van Gerardus gnd Gheroij zvw Jacobus van 

Driel anderzijds, (2) 24 schelling b-erfcijns, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, in de straat gnd die Oude Huls, naast erfgoed van 

Henricus gnd Moelner, welke 2 delen van het vak en 24 schelling 

erfcijns voornoemde Johannes van Bladel uitgegeven had aan zijn broer 

Bartholomeus van Bladel, voor voornoemde 50 schelling erfcijns. 
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Willelmus Gerardus et Ludovicus fratres liberi Johannis de Bladel 

(dg: hereditarium censum) quinquaginta solidos annui et 

hereditarii census monete solvendos hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex duabus partibus cuiusdam stalli siti in 

Busco supra domum pannorum in latere (dg: s) versus forum in fine 

[?a]d domum habitationis quondam domini Theoderici Rover militis 

inter stallum Henrici Roempot (dg: et inter s) ex uno et inter 

stallum Gerardi dicti Gheroij filii quondam Jacobi de Driel ex 

alio atque de (dg: d) viginti quatuor solidis hereditarii census 

solvendis hereditarie de domo et area sita in Busco in vico dicto 

die Aude Huls contigue iuxta hereditatem Henrici dicti Moelner 

quas duas partes dicti stalli et dictos XXIIII solidos hereditarii 

census dictus Johannes de Bladel dederat ad censum Bartholomeo de 

Bladel suo fratri pro dictis L solidis hereditarii census prout in 

litteris et quos L solidos nunc ad se spectare dicebant 

supportaverunt Alberto filio quondam Petri de Lijt cum litteris et 

jure promittentes super omnia ratam servare et obligationem (dg: 

ex par) et impeticionem ex parte sui et dicti Johannis de Bladel 

et quorumcumque heredum dicti Johannis de Bladel deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 344r 07 do 21-02-1387. 

Johannes van Enghelant beloofde aan Jacobus van Oekel 9 mud rogge, 

Bossche maat, met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te leveren. 

 

Johannes de Enghelant promisit (dg: Johanni Eve) Jacobo de Oekel 

novem modios siliginis mensure de Busco ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344r 08 ma 18-02-1387. 

Arnoldus van Ouden beloofde aan Johannes zv mr Wolphardus van 

Ghiessen 24 gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Ouden promisit Johanni filio magistri Wolphardi de 

Ghiessen XXIIII gulden ad nativitatis Johannis (dg: fu) proxime 

futurum persolvendos. Testes Ouden et Rover datum secunda post 

Valentini. 

 

BP 1177 f 344r 09 do 21-02-1387. 

Jacobus van den Yvenlaer en Franco zvw Nijcholaus gnd Coel Francken 

soen beloofden aan Arnoldus Heijme 21 gulden met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Jacobus van den Yvenlaer et Franco (dg: .) filius quondam 

Nijcholai dicti Coel Francken soen promiserunt Arnoldo Heijme XXI 

gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: datum supra) Rover et Berwout datum in profesto Petri ad 

cathedram. 

 

BP 1177 f 344r 10 do 21-02-1387. 

Henricus Coppen soen en zijn broer Jacobus beloofden aan Arnoldus 

Heijme 22 gulden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Henricus Coppen (dg: et Ja) soen et Jacobus eius frater 

promiserunt Arnoldo Heijme XXII gulden ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344r 11 do 21-02-1387. 

(dg: Jordanus). 
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BP 1177 f 344r 12 do 21-02-1387. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Arnoldus Vrient van Waderle 15 

gulden en 9 Hollandse plakken vandaag over 8 dagen te betalen, op 

straffe van 5 gulden. 

 

Henricus de Zulikem promisit Arnoldo Vrient de Waderle XV gulden 

et novem Hollans! placken a presenti ultra (dg: i) octo dies 

persolvendos sub pena quinque florenorum. Testes Ouden et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 344r 13 do 21-02-1387. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus Dircs soen beloofde aan Arnoldus 

Vrient van Waderle 50 oude schilden, 41 Hollandse plakken voor 1 oude 

schild gerekend of de waarde, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) 

te betalen. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi Dircs soen promisit 

Arnoldo Vrient de Waderle quinquaginta aude scilde scilicet XLI 

Hollant placken pro quolibet (dg: sci) aude scilt computato seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 344r 14 do 21-02-1387. 

Jordanus zvw Arnoldus gnd Jordens soen van Bruheze gaf uit aan Hilla 

van der Rietvoert en Godefridus nzv voornoemde Hilla, (1) de helft in 

een kamp, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd op Rietvoert, voor de 

deur van het huis van wijlen Hermannus van Rietvoert, tussen de 

gemeint enerzijds en een beemd aldaar anderzijds, (2) de helft van 

voornoemde beemd, aldaar, naast voornoemd kamp enerzijds en erfgoed 

gnd dat Gemein Venne anderzijds, (3) de helft van een erfgoed 

heideland en erfgoed gnd venne, aldaar, tussen kv Metta van Rietvoert 

enerzijds en de plaats gnd dat Gemein Venne anderzijds, (4) de helft 

van een beemd, ter plaatse gnd die Oude Hoeve van Rietvoert, tussen 

Metta van Rietvoert enerzijds en Johannes zv voornoemde Metta 

anderzijds, (5) de helft van een streep erfgoed, aldaar, tussen 

voornoemde Metta enerzijds en Ghibo zv voornoemde Metta anderzijds, 

(6) de helft van een stuk land, gnd dat Haverland, aldaar, 

beiderzijds tussen kv voornoemde Metta, (7) 1/6 deel, in een stuk 

beemd, gnd die Bogaard Rijt, aldaar, tussen Johannes gnd Jordens 

enerzijds en voornoemde Hilla van Rietvoert anderzijds, (8) ?1/6 

deel, in een huis en tuin, aldaar, ter plaatse gnd Rietvoert, tussen 

voornoemde Hilla van Rietvoert {f.344v} enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (9) 1/6 deel, in een akker, gnd Peers Herincs Akker, 

aldaar, tussen Johannes van Donscout enerzijds en voornoemde Hilla 

van Rietvoert anderzijds, (10) 1/6 deel, in een broekland, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes Donscout enerzijds en voornoemde Hilla 

anderzijds, (11) 1/6 deel in een akker, gnd Donkereijcker, aldaar, 

tussen Johannes gnd Donscout enerzijds en voornoemde Hilla 

anderzijds, (12) zijn deel in erfgoederen, gnd dat Gemein Venne, en 

in erfgoederen, gnd dat Gemein Broek, aldaar, (13) alle erfgoederen, 

die hij heeft liggen in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd op Rietvoert, 

ter plaatse gnd die Rietvoertse Hoeve; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de grondcijnzen, (b) ½ kwart wijn, en thans voor (c) een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Hilla tot onderpand (14) alle goederen, die aan haar gekomen waren, 

na overlijden van haar vader Hermannus van Rietvoert, gelegen onder 

Beek bij Aarle. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi dicti Jordens soen de (dg: 

Broeghel) #Bruheze# medietatem ad se spectantem in quodam campo 
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sito in parochia de Beke prope Arle (dg: ante) ad locum dictum op 

Rietvoert ante januam (dg: bo) domus quondam Hermanni de Rietvoert 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter quoddam 

pratum ibidem ex alio latere atque medietatem iamdicti prati siti 

ibidem iuxta dictum campum ex uno et inter hereditatem dictam dat 

Ghemeijn Venne ex alio item medietatem cuiusdam hereditatis terre 

mericalis (dg: site) #et hereditatis dicte venne sitarum# ibidem 

inter hereditatem liberorum Mette de Rietvoert ex uno et inter 

locum dictum dat Ghemeijn Venne ex alio item medietatem prati siti 

in (dg: do ma) loco dicto die Aude Hoeve van Rietvoert inter 

hereditatem Mette de Rietvoert ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii eiusdem Mette ex alio item medietatem cuiusdam 

strepe (dg: terre) #hereditatis# site (dg: in) ibidem inter 

hereditatem dicte Mette ex uno et inter hereditatem Ghibonis filii 

dicte Mette ex alio item (dg: he) medietatem pecie terre dicte dat 

Haverlant sita ibidem inter hereditatem liberorum dicte Mette ex 

(dg: uno et in) utroque latere coadiacentem item (dg: medietatem) 

sextam partem [ad se spectantem in] pecia prati dicta die Bogart 

Rijt siti ibidem inter hereditatem Johannis dicti Jordens ex uno 

et inter hereditatem Hille de [Ri]etv[oert ex alio item ?sextam 

par]tem ad se spectantem in domo et orto sitis ibidem in loco 

dicto Rietvoert inter hereditatem dicte Hille de Rietvoert 

 

1177 mf9 E 07 f.344v. 

 in profesto Petri ad cathedram: donderdag 21-02-1387. 

 in festo Petri ad cathedram: vrijdag 22-02-1387. 

 anno LXXX septimo mensis februarii die Petri ad cathedram: 

   vrijdag 22-02-1387. 

 in vigilia Mathie: zaterdag 23-02-1387. 

 

BP 1177 f 344v 01 do 21-02-1387. 

ex uno et inter communem plateam ex alio item sextam partem ad se 

spectantem in agro dicto Peers Herincs Acker (dg: int) sito ibidem 

inter hereditatem Johannis (dg: die d) #de# Donscout ex uno et 

inter hereditatem (dg: et in) dicte Hille de Rietvoert ex alio 

item sextam partem ad se spectantem in palude sita ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis Donscout ex uno et inter hereditatem 

dicte Hille ex alio item sextam partem ad se spectantem in agro 

(dg: sito ibidem) dicto Donkereijcker sito ibidem inter 

hereditatem Johannis dicti Donscout ex uno et inter hereditatem 

dicte Hille ex alio item totam partem ad se spectantem in 

hereditatibus dictis dat Ghemeijn Venne (dg: .. dat Ghemeijn Br 

sit) atque in hereditatibus dictis dat Ghemeijn Broec sitis ibidem 

atque omnes hereditates quas ipse habet sitas in dictis parochia 

et loco ad locum dictum (dg: den) die Rietvoertsche Hoeve ut 

dicebat dedit ad hereditariam pacconem dicte Hille van der 

#Riet#voert et Godefrido filio naturali eiusdem Hille ab eisdem 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi et pro 

dimidia quarta vini annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et supra dictas 

hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et dicti Hilla cum tutore 

et Godefridus eius filius naturalis repromiserunt indivisi et 

maiorem solucionis dicte paccionis (dg: ..) dicta Hilla cum tutore 

(dg: #et Godefridus# reliquam medietatem ad se spectantem in supra 

dictis predictis campo in quarta eidem campo adiacente) omnia bona 

sibi de morte quondam Hermanni de Rietvoert sui patris successione 

advoluta quocumque locorum infra dictam parochiam sita ut dicebat 

ad pignus imposuit promiserunt insuper dicti Hilla (dg: et G) cum 

tutore et Godefridus eius filius naturalis indivisi super omnia 
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sufficientem facere. Testes Ouden et Berwout datum in profesto 

Patri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 344v 02 do 21-02-1387. 

Hepkinus gnd Donst van Tongherle droeg al zijn erfgoederen over aan 

Marcelius zvw Johannes gnd Pedels soen en Willelmus des Blakens soen 

van Tongherle. 

 

Hepkinus dictus Donst de Tongherle omnes (dg: et singula sua bona) 

#hereditates suas# quocumque locorum #(dg: infra parochiam de 

Tongherle sita)# consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Marcelio filio quondam Johannis dicti (dg: Poels soen et) Pedels 

soen et Willelmo des Blakens soen (dg: soen) de Tongherle 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344v 03 do 21-02-1387. 

(dg: Hugho Ho). 

 

BP 1177 f 344v 04 vr 22-02-1387. 

Hughemannus van Wijc, Willelmus Tolinc, Mijs van Amersfoert, zijn 

broer Arnoldus, Goeswinus van der Dijesen, Petrus zvw Goeswinus van 

den Broec en zijn broer Johannes beloofden aan de broers Jacobus en 

Egidius, kvw Jacobus Tijt, dat voornoemde Hughemannus binnen een 

jaar, tbv voornoemde Jacobus en Egidius, 1200 oude schilden zal 

uitgeven, voor erfgoederen gelegen onder de villicacio van de stad 

Den Bosch, in het gebied van de hertog, of in erfrenten, gaande uit 

erfgoederen, onder de villicacio van de stad Den Bosch, welke renten 

of erfgoederen Elizabeth dvw Jacobus Tijt zal bezitten, zolang ze 

leeft, om na haar overlijden over te gaan op de kinderen, verwekt 

door voornoemde Elizabeth en Hughemannus samen. Zou voornoemde 

Elizabeth overlijden, zonder wettig nageslachtm, bij haar verwekt 

door voornoemde Hughemannus, dan gaan de erfgoederen en renten over 

naar voornoemde Hughemannus, als hij dan leeft, en anders naar erfg 

van voornoemde Hughemannus. Zou voornoemde Hughemannus voornoemde 

1200 oude schilden niet binnen een jaar besteden aan erfgoederen of 

erfrenten, dan beloofden voornoemde zes schuldenaren aan voornoemde 

Jacobus en Egidius 1200 oude schilden, na maning van voornoemde 

broers Jacobus en Egidius, te betalen. En dan zullen voornoemde 

Jacobus en Egidius voornoemde 1200 oude schilden besteden aan 

voornoemde erfgoederen of erfrenten. Zodra voornoemd geld is betaald, 

dan zullen voornoemde Jacobus en Egidius afstand doen van de 

schepenbrief van vandaag. 

 

Hughemannus de Wijc Willelmus Tolinc Mijs de Amersfoert Arnoldus 

eius frater Goeswinus van der Dijesen et Petrus filius quondam 

Goeswini van den Broec Johannes eius frater promiserunt (dg: 

super) indivisi super habita et habenda Jacobo et Egidio fratribus 

liberis quondam Jacobi Tijt quod (dg: ipsi debitores predicti) 

quod dictus Hughemannus exponi! et convertet (dg: XII) #ad opus 

eorum Jacobi et Egidii# infra annum datam presentium sine medio 

sequentium XIIc aude scilde pro hereditatibus sitis infra 

villicacionem oppidi de Busco in territorio domini ducis seu pro 

hereditariis redditibus (dg: infra dictam d) solvendis ex 

hereditatibus infra dictam villicacionem sitis quos redditos seu 

hereditates Elizabeth filia quondam Jacobi Tijt possidebit 

quoadusque vixerit post eiusdem Elizabeth decessum ad prolem a 

dictis Elizabeth et Hughemanno pariter generandam devolvendas et 

si contingat contingat predictam Elizabeth decedere sine prole 

legitima a dictis Elizabeth et Hughemanno pariter generanda 

superviva remanente extunc huiusmodi hereditates et redditus post 

decessum dicte Elizabeth ad dictum Hughemannum si ipsum vivere 
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pertunc contingat alioquin ad heredes dicti (dg: Eliza) Hughemanni 

devolvendas et si dicti Hughemannus dictos XIIc aude scilde ut sic 

non exponeret nec converteret infra annum pro hereditatibus seu 

redditibus (dg: ..) promiserunt dicti sex (dg: ..) condebitores 

indivisi super omnia habita et habenda dictis Jacobo et Egidio XIIc 

aude scilde ad [eorun]dem Jacobi et Egidii fratrum monitionem 

persolvendos scilicet tali condicione quod dicti Jacobus et 

Egidius extunc huiusmodi XIIc aude scilde postea eis persoluta 

fuerint exponent et convertent pro dictis hereditatibus et 

redditibus iuxta modum predictum de consilio dicti Hughemanni + 

{hier BP 1177 f 344v 05 invoegen}. Testes Aa et Berwout datum in 

festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 344v 05 vr 22-02-1387. 

{invoegen in BP 1177 f 344v 04} +{in margine sinistra:} tali 

condicione quod cum dicta pecunia persoluta fuerit aut exposita 

extunc dicti Jacobus et Egidius presentes litteras dictis 

debitoribus resignabunt ut promiserunt super omnia. 

 

BP 1177 f 344v 06 vr 22-02-1387. 

Hughemannus van Wijc beloofde voornoemde Mijs, Arnoldus, Goeswinus, 

Petrus en Johannes schadeloos te houden. 

 

Hughemannus promisit dictos Mijs Arnoldum Goeswinum et Petrum et 

Johannem indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344v 07 vr 22-02-1387. 

Voornoemde Hughemannus van Wijc beloofde aan voornoemde broers 

Jacobus en Egidius, kvw Jacobus Tijt, nooit de erfgoederen en 

goederen van Elizabeth dvw voornoemde Jacobus Tijt te zullen 

verkopen, vervreemden, of bezwaren, zonder instemming van voornoemde 

Jacobus en Egidius. 

 

Dictus Hughemannus promisit super habita et habenda dictis Jacobo 

et Egidio fratribus quod ipse Hughemannus hereditates et bona 

Elizabeth filie dicti quondam Jacobi Tijt nunquam vendet nec 

alienabit nec obligationem ad et supra easdem faciet quovismodo in 

futurum sine consensu et voluntate dictorum Jacobi et Egidii 

fratrum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344v 08 vr 22-02-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het huis van Jacobus 

Coptiten, in aanwezigheid van Willelmus Coptiten, Willelmus Arnoldi 

Tielkini, Jacobus Coptiten, Johannes zvw Godefridus van Erpe en 

Johannes Daneels. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis presentibus Willelmo Coptiten 

Willelmo Arnoldi Tielkini Jacobo Coptiten Johanne filio quondam 

Godefridi de Erpe #et Johanne Daneels# testibus acta in domo 

Jacobi Coptiten anno LXXX septimo mensis februarii die Petri ad 

cathedram hora none. 

 

BP 1177 f 344v 09 vr 22-02-1387. 

(dg: Johannes gnd Blous zvw). 

 

(dg: Johannes dictus Blous filius quondam). 

 

BP 1177 f 344v 10 za 23-02-1387. 

Johannes van Os zvw Arnoldus gnd Coetman verkocht aan Arnoldus nzvw 
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Arnoldus Berwout zadelmaker de helft60 van een hofstad61 in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de Loefbrug naar het woonhuis van wijlen 

Johannes Coninc Jan van Steensel wapenkoning, tussen erfgoed van 

wijlen hr Gerardus van Aa ridder enerzijds en erfgoed van Johannes 

gnd Drusken anderzijds, strekkend achterwaarts ter lengte van 40 

voet, te weten de helft richting erfgoed van voornoemde Johannes 

Drusken. 

 

Johannes de Os filius quondam Arnoldi dicti Coetman #medietatem# 

domistadii (dg: -um) quoddam (dg: situm) #siti# in Buscoducis in 

vico tendente a ponte dicto Loef[brug]ghe versus domum 

habitationis quondam Johannis Coninc Jan de Steensel regis armorum 

inter hereditatem quondam domini Gerardi de Aa militis [ex uno et 

inter] hereditatem Johannis dicti Drusken ex alio #tendentis 

retrorsum ad longitudinem XL pedatarum# scilicet illam medietatem 

que sita est versus hereditatem dicti Johannis Drusken ut dicebat 

vendidit Arnoldo Berwout filio (?dg: q) naturali quondam Arnoldi 

Berwout selliparo promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Ghemert et Berwout datum (dg: in crastino) in vigilia 

Mathie. 

 

BP 1177 f 344v 11 za 23-02-1387. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan Johannes van Os zvw Arnoldus 

Coetman en aan diens vrouw Agnes een lijfrente62 van 6 pond geld, een 

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

uit al zijn goederen. De langstlevende zal geheel de rente hebben. 

 

Dictus Arnoldus (dg: venditor) #emptor# promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Johanni de Os filio quondam 

Arnoldi Coetman et (dg: ..) Agneti eius [uxori seu alteri eorum 

siu]tius viventi vitalem pensionem sex librarum monete anno 

quolibet ad vitam eorundem et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex [omnibus] suis bonis [habitis et] habendis et 

alter dutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 344v 12 za 23-02-1387. 

Arnoldus Ro. 

 

1177 mf9 E 08 f.345. 

 in crastino Petri ad cathedram: zaterdag 23-02-1387. 

 

BP 1177 f 345r 01 za 23-02-1387. 

Arnoldus Rover zvw Arnoldus van Boest verkocht aan Godefridus zv 

Godefridus Sceijvel (1) een b-erfcijns van 3 pond 18 schelling geld, 

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

gaande uit een huis en erf van Wijnnandus Snijder, in Den Bosch, aan 

het eind van de Kolperstraat, op een hoek, tussen een gemene weg 

enerzijds en erfgoed van Johannes Corstiaens anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot etc voor 16 penningen 

gerekend of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Henricus Hillini, 

nu van Matheus Luwe vleeshouwer, in Den Bosch, in de straat gnd Oude 

Huls, tussen erfgoed van wijlen Goeswinus Cnode enerzijds en erfgoed 

van Willelmus van Berze schoenmaker anderzijds. 

 

                         
60 Zie → BP 1180 p 092v 10 di 18-08-1394, verkoop van een erfcijns 

uit de helft van de hofstad. 
61 Zie ← BP 1177 f 227r 10 ma 26-02-1386, verkoop van deze hofstad. 
62 Zie → BP 1180 p 092v 10 di 18-08-1394, vermelding van de 

lijfrente. 
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Arnoldus Rover filius quondam Arnoldi de Boest hereditarium censum 

trium librarum et decem et octo solidorum monete quem se solvendum 

habere mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

Wijnnandi sartoris sita in Busco ad finem vici Colperstraet supra 

quendam conum inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis Corstiaens ex alio atque hereditarium censum viginti 

solidorum grosso antiquo etc pro sedecim denariis computato seu 

valoris quem se solvendum habere dicebat hereditarie terminis 

solucionis predictis ex domo et area (dg: Mathei dicti Luwe 

carnificis sita) #Henrici Hillini nunc ad Matheum Luwe carnificem 

spectante# sita in Busco in vico dicto #Aude# Huls inter 

hereditatem quondam Goeswini Cnode ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Berze sutoris ex alio ut dicebat vendidit Godefrido 

filio Godefridi Sceijvel promittens warandiam et obligationem in 

dicto censu existentem deponere. Testes Rover et Berwout datum in 

crastino Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 345r 02 ±za 23-02-1387. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes van den Beirgelen, 

Henricus gnd Machiels soen ev Margareta, en Willelmus Bertouts soen 

ev Katherina, dvw voornoemde Johannes van den Beirgelen en 

eerstgenoemde Margareta, droegen over aan Everardus zvw Johannes van 

den Beirgulen 4/7 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Johannes van den Beirgelen, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van Margareta, mv voornoemde broers en wv voornoemde 

Johannes, in de goederen gnd te Beirgulen, van wijlen voornoemde 

Johannes van den Beirgelen, in Mierlo, belast met de onraad. 

Voornoemde Margareta wv Johannes van den Beirgulen deed afstand van 

haar vruchtgebruik. Voornoemde Johannes, Henrices, Henricus, 

Willelmus en Margareta behouden de n-erfpacht, die heden aan hen werd 

beloofd. 

 

#Johannes et Henricus fratres liberi quondam Johannis van den 

Beirgelen# (dg: Margareta filia relicta quondam Johannis van den 

Beirghelen cum tutore Johannes Henricus eius liberi) et Henricus 

dictus Machiels soen maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris et Willelmus Bertouts soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis van den 

Beirgelen et Margarete primodicte quatuor (dg: sex septimas) 

septimas partes (dg: ad se spectantes) #eis de morte dicti quondam 

Johannis van den Beirgelen successione advolutas et post mortem 

(dg: di) Margarete matris dictorum fratrum relicte dicti quondam 

Johannis successione advolvendas# in bonis dictis te Beirgulen 

dicti quondam Johannis van den Beirgelen sitis in parochia de 

Mierle et in attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum sitis (dg: ut dicebat dedit ad hereditariam) 

supportaverunt Everardo filio quondam Johannis van den Beirgulen 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet (dg: que dictus quondam Johannes de ...) exinde de 

jure solvendis. Quo facto dicta Margareta relicta dicti quondam 

Johannis van den Beirgulen cum tutore super suo usufructu in 

dictis quatuor septimis competente ad opus dicti Everardi sui 

filii renunciavit promittens cum tutore ratam servare salva tamen 

dictis Johanni Henrico fratribus Henrico et Willelmo et Margarete 

hereditaria (dg: pac) paccione eis hodierno die ex premissis 

promissa #prout in litteris# in suo vigore permansura. 

 

BP 1177 f 345r 03 ±za 23-02-1387. 

Voornoemde Everardus beloofde aan zijn voornoemde moeder Margareta 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond. 
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Dictus Everardus promisit se daturum et soluturum Margarete sue 

matri hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Helmont. 

 

1177 mf9 E 09 f.345v. 

 in vigilia Mathije: zaterdag 23-02-1387. 

 Quinta post invocavit: donderdag 28-02-1387. 

 

BP 1177 f 345v 01 za 23-02-1387. 

Johannes zv Arnoldus gnd Koetman van Os droeg over aan Henricus van 

Haren vleeshouwer de helft63 van een hofstad met gebouwen in Den 

Bosch, in een straat die loopt voor het woonhuis van wijlen de vrouwe 

van der Lake, op een hoek, tussen erfgoed van hr Arnoldus van Wesel 

priester enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Scutte anderzijds, aan 

voornoemde Johannes in cijns uitgegeven door Johannes nzvw hr 

Gerardus van Amstel, te weten de helft naast erfgoed van voornoemde 

Arnoldus, met een weg, afgescheiden van de andere helft van deze 

hofstad, op het eind van die andere helft naast erfgoed van 

voornoemde Petrus Scutte, lopend vanaf de gemene weg tot aan 

eerstgenoemde helft, belast met de cijns64 in de brief vermeld. 

 

Johannes filius (dg: quon) Arnoldi dicti Koetman de Os medietatem 

domistadii siti in Buscoducis in vico tendente ante domum 

habitationis quondam domine dicte van der (dg: ..) Lake super 

conum ibidem inter hereditatem domini Arnoldi de Wesel presbitri 

ex ex uno et inter hereditatem Petri dicti Scutte ex alio datum ad 

censum dicto Johanni a Johanne filio naturali quondam domini 

Gerardi de Amstel prout in litteris #scilicet illam medietatem que 

sita est iuxta hereditatem dicti Arnoldi simul cum edificiis supra 

eandem medietatem consistentibus ut dicebat# simul cum quadam via 

(dg: sita supra reliq) sumpta de reliqua medietate dicti 

domistadii et sita ad finem ?alterius medietatis dicti domistadii 

contigue iuxta hereditatem dicti Petri Scutte tendente a communi 

platea usque ad primo[?dictam] medietatem prout huiusmodi ibidem 

consistet pro presenti ut dicebat supportavit Henrico de Haren 

carnifici cum litteris et jure occacione dicte medietatis et vie 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes Ghemert et 

Berwout datum (dg: ..) in vigilia Mathije. 

 

BP 1177 f 345v 02 za 23-02-1387. 

Eerstgenoemde Johannes droeg de andere helft van voornoemde hofstad 

met gebouwen, uitgezonderd voornoemde weg, over aan Johannes zv 

Henricus van Haren vleeshouwer, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Primodictus Johannes reliquam medieatem dicti domistadii #cum suis 

edificiis# minus dicta via supportavit Johanni filio Henrici de 

Haren carnificis cum litteris et jure occacione etc promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu 

in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 03 za 23-02-1387. 

Voornoemde Henricus van Haren beloofde aan voornoemde Johannes van Os 

zv Arnoldus Koetman en aan diens vrouw Agnes een lijfrente65 van 3 

                         
63 Zie → BP 1178 f 074r 02 do 21-01-1389, verkoop van deze helft. 
64 Zie ← BP 1177 f 297v 06 wo 16-05-1386, overdracht van een cijns 

van 6 pond, uit deze hofstad. 
65 Zie → BP 1178 f 074r 02 do 21-01-1389, vermelding van de 

lijfrente. 
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oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit eerstgenoemde helft van de 

hofstad, en uit al zijn goederen. De langstlevende zal geheel de 

rente beuren. 

 

Dictus Henricus de Haren promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Johanni de Os filio Arnoldi Koetman 

(dg: vit) et Agneti sue uxori vitalem pensionem trium aude scilde 

seu valorem anno quolibet ad vitam dicti Johannis et Agnetis et 

non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex (dg: s) 

primodicta medietate (dg: et via dic) dicti domistadii cum suis 

edificiis et ex ceteris suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 04 za 23-02-1387. 

Voornoemde Johannes van Haren beloofde aan voornoemde Johannes van Os 

en Agnes een lijfrente van 2 oude schilden of de waarde, een helft te 

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

als tweede genoemde helft van de hofstad en uit alle andere goederen 

van eerstgenoemde Johannes. De langstlevende zal geheel de rente 

beuren. 

 

Dictus Johannes de Haren (dg: filius) promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dictis Johanni de Os et Agneti 

vitalem pensionem duorum aude scilde seu valorem mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex secundodicta medietate dicti domistadii (dg: 

pro) et ex ceteris bonis primodicti Johannis habitis et habendis 

et alter eorundem diutius vivens dictam pensionem integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 05 za 23-02-1387. 

Margareta dvw Bartholomeus van Zonderwijc droeg over aan haar broer 

Willelmus alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar broers Johannes en Bartholomeus, kvw voornoemde Bartholomeus, 

gelegen onder Oerle en Zonderwijk. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Margareta filia quondam Bartholomei de Zonderwijc cum tutore omnia 

et singula bona sibi de morte quondam Johannis et Bartholomei 

suorum fratrum liberorum dicti quondam Bartholomei successione 

advoluta quocumque locorum infra parochias de Oerle et de 

Zonderwijc sita ut dicebat supportavit Willelmo suo fratri 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 06 do 28-02-1387. 

Johannes Gielijs soen van Ghestel verkocht aan Mijchael van Espedonc 

een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd 

Sporks Berg, tussen Danijel van den Pettelaer enerzijds en een gemene 

weg lopend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde Johannes Gielijs 

soen anderzijds, zoals afgepaald, belast met 1 oude groot aan 

voornoemde verkoper Johannes met Sint-Remigius te betalen door de 

koper. 

 

Johannes Gielijs soen de Ghestel peciam terre sitam infra 

libertatem oppidi de Busco (dg: inter) iuxta locum dictum Sporcs 

Berch inter hereditatem Danijelis van den Pettelaer ex uno et 

inter communem plateam tendentem a communi platea usque (dg: ad 

fossatum dicti) ad hereditatem dicti Johannis Gielijs soen prout 

ibidem sita est et limitata ut dicebat hereditarie vendidit 
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Mijchael! de Espedonc promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto uno grosso antiquo dicto Johanni venditori exinde a dicto 

emptore annuatim in festo Remigii solvendo et quod dictus emptor 

dicto venditori exinde solvere promisit termino solucionis 

predicto. Testes Ghemert et Berwout datum quinta post invocavit. 

 

BP 1177 f 345v 07 do 28-02-1387. 

Hermannus gnd Drinchellinc gaf uit aan Petrus Bijeken zvw Johannes 

Bijeken van Berlikem (1) ¼ deel van een kamp, in Berlicum, naast de 

brug gnd Veebrug, tussen Zebertus wever enerzijds en Petrus zv 

Enghelberna anderzijds, te weten het ¼ deel naast voornoemde 

Zebertus, aan hem verkocht door Henricus van Oerscot en diens vrouw 

Eefsa dvw Johannes gnd Bije van Berlikem, (2) ¼ deel, van voornoemd 

kamp, te weten het ¼ deel dat ligt tussen Eefsa sv Paulus zvw 

Johannes Bije van Berlikem enerzijds en Petrus bv voornoemde Paulus 

anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Paulus; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten in de brief vermeld, en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. 

 

Hermannus dictus Drinchellinc quartam partem cuiusdam campi siti 

in parochia de Berlikem iuxta pontem dictum Veebrugge inter 

hereditatem Zeberti textoris ex uno et inter hereditatem Petri 

filii Enghelberne ex alio scilicet illam quartam partem que sita 

est contigue iuxta hereditatem dicti Zeberti venditam sibi ab 

Henrico de Oerscot et Eefsa eius uxore filia quondam Johannis 

dicti Bije de Berlikem prout in litteris (dg: supportavit Petro 

Bijeken de Berlikem cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui) atque quartam partem dicti campi 

(dg: scilicet illam quartam partem que sita est versus ?fine) 

#scilicet illam quartam partem que sita est inter hereditatem 

Eefse sororis# Pauli filii quondam Johannis Bije de Berlikem (dg: 

prout) ex uno et inter hereditatem Petri fratris dicti Pauli ex 

alio venditam sibi a dicto (dg: Pal) Paulo prout in litteris dedit 

ad hereditariam paccionem Petro Bijeken filio quondam Johannis 

Bijeken de Berlikem (dg: al) cum litteris et jure (dg: pro) ab 

eodem hereditarie !paccionem pro oneribus in dictis litteris 

contentis annuatim exinde solvendis dandis atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex dictis duabus 

quartis partibus promittens ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 08 do 28-02-1387. 

Johannes gnd Wijchmoets soen verkocht aan Johannes gnd die Bruijn zvw 

Theodericus gnd Houfts soen, tbv hem en zijn broer Petrus, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne 

te leveren, gaande uit 1/6 deel, in de korentiende in Deurne, ter 

plaatse gnd Liesel. 

 

+. 

Johannes (dg: di) dictus Wijchmoets soen hereditarie vendidit 

Johanni dicto die Bruijn filio quondam Theoderici dicti Houfts 

soen ad opus sui et ad opus Petri sui fratris hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in Doerne tradendam ex (dg: se) una 

sexta parte ad dictum venditorem spectante in decima bladi 

consistente in parochia de Doerne in loco (dg: di) dicto Lijesel 

ut dicebat prmittens warandiam et aliam obligationem deponere et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 09 do 28-02-1387. 

Johannes van Zeghenworp beloofde aan Gerardus van Broechoven 21 

gulden met Pasen aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Johannes de Zeghenworp promisit Gerardo de Broechoven XXI gulden 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 10 do 28-02-1387. 

Johannes van Dordrecht gaf uit aan Gerardus Broc van Dijnter 

wollenklerenwever een stuk land, in Dinther, tussen erfgoed behorend 

aan de goederen van Reitsel enerzijds en Johannes Moenkens soen 

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

andere eind aan erfgoed gnd Venneke behorend tot voornoemde goederen 

van Reitsel; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 30 lopen 

rogge, Bossche maat, 1 oude groot en 1 cijnshoen, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes de Dordrecht peciam terre (dg: ter) sitam in parochia de 

Dijnter inter hereditatem spectantem ad bona de Reijtsel ex uno et 

inter hereditatem Johannis Moenkens soen ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad (dg: bona de 

Reijtsel) ad hereditatem dictam Venneken spectantem ad dicta bona 

de Reijtsel ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gerardo 

(dg: Bo) Broc #de Dijnter# textori laneorum ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione triginta (dg: unius) 

lopinorum siliginis mensure de Busco et unius grossi antiqui et 

unius pulli censualis danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis (dg: et aliam obligationem deponere et) et 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 345v 11 do 28-02-1387. 

Godefridus van Hedichusen verpachtte aan Lambertus Godevarts soen 

zijn goederen in Zelizel, voor een periode van 4 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387), per jaar voor 18 mud rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren. Lambertus geeft elk jaar aan 

Godefridus 4 steen vlas bereid tot de hekel, 1 varken ter waarde van 

24 Hollandse plakken, 4 hoenderen en een zeinde. Lambertus zal elk 

jaar op de gebouwen 6 vimmen stro dekken. Lambertus moet voor 

Godefridus 1 roede turf uitgraven ter plaatse gnd Huisven, die turven 

drogen en de helft ervan afleveren; uitgraven alwaar Godefridus aan 

zal wijzen. Lambertus zal de cijnzen die uit de goederen gaan 

betalen. Alle beesten en varend goed zullen voor de helft van 

Godefridus zijn en voor de andere helft van Lambertus. Pachter, zijn 

vader Godefridus Lemmens soen, en ....... ....... zvw Arnoldus 

Reijners soen beloofden de voorwaarden na te komen. Slechts een 

brief, voor Godefridus. 

 

Godefridus de Hedichusen bona (dg: dicta) sua sita in (dg: 

Lennenshoevel) #Zelizel# cum suis attinentiis (dg: dedit locavit) 

#dedit ad pactum# Lamberto Godevarts soen ab eodem ad spacium 

quatuor annorum (dg: da) post festum penthecostes proxime futurum 

sine medio sequentium possidendam anno quolibet (dg: pro) dictorum 

quatuor annorum pro XVIII modiis siliginis mensure de Busco dandis 

sib [ab alio] anno quolibet dictorum quatuor annorum 

purificationis #et primo termino purificationis proxime futuro# et 

in Busco tradendis additis condicionibus quod dictus Lambertus 

dabit dicto Godefrido anno quolibet dictorum quatuor annorum 

quatuor steen (dg: vlas) lini parata ad scalcrum et (dg: d) unum 
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porcum valentem XXIIII Hollant placken atque quatuor pullos et 

decentem curialitatem dictam zeinde et quod dictus Lambertus teget 

anno quolibet dictorum quatuor annorum supra edificia dictorum 

bonorum sex vimas straminum et quod dictus Lambertus effodiet 

dicto Godefrido quolibet dictorum quatuor annorum unam virgatam 

(dg: ..) cespitum #in loco dicto Huijsvenne# et (dg: de) dictos 

cespites desiccabit et medietatem illorum cespitum ....... ....... 

....... ....... [deli]berabit scilicet dictus Godefridus (dg: di) 

huiusmodi virgatam tradet et assignabit item quod dictus Lambertus 

solvet census ex bonis cum suis attinentiis annuatim solvendos 

[dictis quatuor] annis durantibus et quod omnes bestie et bona 

pecoralia que erunt supra dicta bona erunt mediatim dicti 

Godefridi et mediatim [dicti Lamberti] ....... ....... ....... 

....... et aliam obligationem deponere et alter (dg: repr) et cum 

eo (dg: Lambertus Henricus Pape eius filius La) Godefridus Lemmens 

soen eius pater ....... ....... ....... ....... ....... filius 

quondam Arnoldi Reijners soen indivisi super omnia. Testes datum 

supra. Et erit una littera pro Godefrido. 

 

1177 mf9 E 10 f.346. 

 Quinta post invocavit: donderdag 28-02-1387. 

 

BP 1177 f 346r 01 do 28-02-1387. 

De broers Heijmericus Bocs soen, Volcwinus Bocs soen en Johannes Bocs 

soen die Jonge beloofden aan Theodericus zvw hr Emondus Rover ridder 

20 gulden, !20 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Heijmericus Bocs soen Volcwinus Bocs soen et Johannes Bocs soen 

die Jonge fratres promiserunt Theoderico filio quondam domini 

Emondi Rover militis XX gulden vel pro quolibet !XX Hollant placken 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus 

et Berwout datum s quinta post invocavit. 

 

BP 1177 f 346r 02 do 28-02-1387. 

Ywanus van Vauderic verhuurde aan Arnoldus Kathelinen soen en 

Johannes Boterman een kamp, gnd Wijnriks Kampke, in Macharen, naast 

de plaats gnd Offermere enerzijds en de plaats gnd dat Rot 

anderzijds, voor een periode van 9 jaar, ingaande heden, per jaar 

voor 15 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Servacius te betalen, Verpachter en zijn zoon Egidius beloofden 

garantie. De pachters zullen 6½ roeden dijk, bij voornoemd kamp 

behorend, gelegen in die Schouwe van Macharen, te pachters recht 

onderhouden. De brief overhandigen aan een van de twee buitenlui. 

 

Solvit (dg: am) ........ 

Ywanus de Vauderic (dg: et Egidius) quendam campum (dg: situm in 

parchia de) dictum Wijnrics Kempken situm in parochia de Macheren 

(dg: s) iuxta locum dictum Offermere (dg: in) ex uno et inter (dg: 

here) locum dictum dat Rot ex alio ut dicebat locavit Arnoldo 

Kathelinen soen et Johanni Boterman ab eisdem ad spacium novem 

annorum datam presentium sine medio sequentium possidendum anno 

quolibet dictorum novem annorum pro XV gulden scilicet XXX Hollant 

placken pro quolibet gulden computato #seu valorem# dando sibi ab 

aliis Servacii et primo termino a Servacii proxime futuro ultra 

annum promittentes et cum Egidius eius filius indivisi super omnia 

warandiam ex premissis et aliam obligationem deponere et (dg: 

alter repromisit) alii repromiserunt indivisi super omnia et quod 

ipsi sex et dimidiam virgatas aggeris ad dictum campum de jure 

spectantes sitas in die (dg: Sp) Scouwe de Macharen dictis (dg: .) 

novem anis durantibus in bona disposicione (dg: ad) coram scouwe 
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observabunt ad jus coloni sic quod dicto Ywano dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. Etc tradetur littera alteri eorum 

(dg: ..) extraneorum. 

 

BP 1177 f 346r 03 do 28-02-1387. 

Henricus gnd de Hoessche van Bijelrevelt, zijn vrouw Sophija dv 

Tielmannus metten Hant en Margareta dv voornoemde Henricus droegen 

over aan Egidius Boijen een lijfpacht van 3 zester rogge, Bossche 

maat, die Willelmus gnd Wouters soen van Bruggen beloofd66 had aan 

voornoemde Henricus, Sophia en Margareta, op hun leven, met Sint-

Bartholomeus te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Willelmus. 

 

Henricus dictus !de Hoessche de Bijelrevelt Sophija eius uxor 

#filia Tielmanni metten Hant# cum eodem tamquam cum tutore et 

Margareta filia dicti Henrici (dg: cum tutore .) vitalem pensionem 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco quam Willelmus dictus 

Wouters soen de Bruggen promisit se daturum et soluturum dictis 

Henrico Sophie et Margarete anno quolobet ad vitam eorum seu 

alterius eorum in festo Bartholomei apostoli ex omnibus et 

singulis bonis dicti Willelmi prout in litteris supportaverunt 

Egidio (dg: filio) Boijen cum litteris et jure promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 04 do 28-02-1387. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Johannes van Zidewijnden, 

tbv hem en Willelmus Coptiten, 39 oude schilden, 42 Hollandse plakken 

voor 1 oude schild gerekend of de waarde, met Pinksteren aanstaande 

(zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit Johanni de 

Zidewijnden ad opus sui et ad opus Willelmi Coptiten seu eorum 

alteri XXXIX aude scilde scilicet XLII Hollant placken pro 

quolibet aude scilt computato seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 05 do 28-02-1387. 

Jacobus Stevens soen verklaarde ontvangen te hebben van Gertrudis ev 

Gerardus zvw Conrardus Writers 40 gulden in afkorting van 66 gulden, 

die voornoemde Gerardus beloofd67 had aan voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus Stevens soen palam recognovit sibi fore satis#factum# per 

Gertrudem uxorem Gerardi filii quondam Conrardi Writers XL gulden 

in abbreviationem LXVI gulden quos dictus Gerardus dicto Jacobo in 

litteris scabinorum (dg: so) solvere promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 06 do 28-02-1387. 

Mechtildis dvw Johannes Nasscart droeg over aan Johannes Vleminc 

bontwerker 52 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, en 23 Hollandse dobbel, die haar oom Johannes Nasschart aan 

haar verschuldigd is. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis Nasscart (dg: XLII) LII licht 

scilde scilicet XII Hollant placken quolibet scilt computato et 

XXIII Hollant dobbel quos (dg: Theodericus Joh) Johannes Nasschart 

eius avunculus sibi tenetur ut dicebat supportavit Johanni Vleminc 

                         
66 Zie ← BP 1175 f 210v 08 ±ma 24-12-1369, belofte van de lijfpacht. 
67 Zie ← BP 1177 f 294v 23 ±do 12-04-1386, belofte 66 Hollandse gulden op 25-12-1386 
te betalen. Frasering van de Hollandse gulden : “30 Hollandse plakken voor 1 gulden”. 
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pellifici (dg: pro). Testes Ghemert et Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 07 do 28-02-1387. 

Petrus gnd Toijt verkocht aan Arnoldus zvw Walterus gnd Doerman een 

dagmaat beemd, in Oisterwijk, ter plaatse Udenhout, ter plaatse gnd 

in die Assche Hout, tussen Hubertus Piggen enerzijds en erfg vw 

Gerisius Piggen anderzijds, belast met 2 oude groot aan het klooster 

van Tongerlo. 

 

Solvit 4or placken. 

Petrus dictus Toijt unum diurnatum prati situm in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout in loco dicto (dg: d) in die 

Assche Hout inter hereditatem Huberti Piggen ex uno et inter 

hereditatem (dg: hereditatem) #heredum# quondam (dg: Ever) 

#Gerisii# Piggen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Walteri dicti Doerman promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis conventui 

de Tongerlo exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 08 do 28-02-1387. 

Henricus van Druenen zvw Reijnerus van ?Aken, Walterus Stegheman en 

Gerardus zvw Johannes gnd Matheus soen verkochten aan Johannes 

Stegheman (1) een stuk land, in Hees, naast de plaats gnd de Poel, 

tussen Arnoldus zvw Walterus gnd Roef enerzijds en Arnoldus Creijt 

anderzijds, (2) een stuk land, in Hees, naast de plaats gnd aan dat 

Lange Venne, tussen Johannes Willems soen enerzijds en Mathijas van 

Kuijc anderzijds. 

 

Solvit 4or plack. 

Henricus de Druenen filius quondam Reijneri de [?A]ken Walterus 

Stegheman et Gerardus filius (dg: f) quondam Johannis dicti 

Matheus soen peciam terre sitam in parochia de Hees iuxta locum 

dictum den Poel inter hereditatem (dg: Wa) Arnoldi filii quondam 

Walteri dicti Roef ex uno et inter hereditatem Arnoldi Creijt ex 

alio atque peciam terre sitam in dicta parocia (dg: in lo) iuxta 

locum dictum aen dat Langen Venne inter hereditatem Johannis 

Willems soen ex uno et inter hereditatem (dg: Ma) Mathije de Kuijc 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Stegheman 

promittentes (dg: warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus den) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 09 do 28-02-1387. 

Willelmus van Hamvelt verhuurde aan zijn broers Johannes van der Heze 

et Albertus 5 bunder land, ter plaatse gnd Yecscot, tussen Johannes 

Dircs soen enerzijds en erfgoed gnd Beren Kampke anderzijds, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 6 gulden of de 

waarde en 2 vrachten turf, met Allerheiligen in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus de Hamvelt (dg: sex bo) quinque bonaria terre sita in 

loco dicto Yecscot inter hereditatem Johannis Dircs soen ex uno et 

inter hereditatem dictam Beren Kempken ex alio ut dicebat locavit 

Johanni van der Heze (dg: fratri dicti Willelmi) et Alberto suis 

fratribus ab eisdem ad spacium sex annorum datam presentium medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro sex gulden seu 

valore et pro duobus plaustris cespitum dandis sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum sex annorum omnium (dg: sanctorum) sanctorum et 

in Busco tradendis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter r) alii repromiserunt indivisi 
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super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 10 do 28-02-1387. 

(dg: Egidius). 

 

BP 1177 f 346r 11 do 28-02-1387. 

Henricus Haeuwe van Maren beloofde aan Willelmus Balijart 4 oude 

schilden of de waarde, met Sint-Jan en 6¼ oude schild of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Henricus Haeuwe de Maren promisit Willelmo Balijart IIII aude 

scilde (dg: s) seu valorem nativitatis Johannis et sex aude scilde 

#et quartam partem unius aude scilt# seu valorem Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Luce et Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 12 do 28-02-1387. 

Amelius Specier gaf uit aan Johannes zvw Ghibo gnd Melijs soen een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Konings Strepen, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en voornoemde 

Johannes anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

lopen rogge, Bossche maat, en 1 cijnshoen, met Kerstmis te leveren. 

 

Amelius Specier peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum die Conincs Strepe inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Ghibonis dicti Melijs soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni ab eodem hereditarie 

psosidendam pro hereditaria paccione unius lopini siliginis 

mensure de Busco et pro uno pullo censuali dandis sibi ab alio 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini ex premissis 

[promittens warandiam] pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 13 do 28-02-1387. 

Willelmus zvw Nijcholaus van den Arennest, voor zich en voor zijn 

vrouw Agnes, maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Henricus Bruijn zvw Godefridus Bruijn met zijn goederen. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai van den Arennest tam pro se et 

pro Agnete eius uxore omnes vendiciones et aienaciones factas per 

Henricum Bruijn filium quondam Godefridi Bruijn cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346r 14 do 28-02-1387. 

Henricus zvw Johannes gnd Knutsarts gaf uit aan Willelmus zv 

Hadewigis gnd Maes (1) alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Johannes, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn moeder Jutta, onder Breugel, 

waarvan voornoemde Jutta haar vruchtgebruik had afgestaan aan 

voornoemde Henricus, (2) alle erfgoederen, die voornoemde Henricus 

verworven had van verschillende personen, gelegen onder Breugel, 

zoals voornoemde Henricus die erfgoederen ....... .......; de 

uitgifte geschiedde voor cijnzen ....... ......., en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis {f.346v} in 

Son, ter plaatse gnd Oerle, te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

verkrijger tot onderpand (3) 1/3 deel, in een stuk land gnd die Lange 
?Ackeren, in Son, tussen Aleijdis Lemmens en haar kinderen enerzijds 

en Theodericus van den Berne anderzijds, (4) 1/3 deel, in een stuk 

land, gnd dat Coppel Stuk, in Son, tussen Agnes sv Willelmus 

enerzijds en Rodolphus gnd Roef Ghijbkens soen anderzijds. 
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Henricus filius quondam Johannis dicti Knutsarts omnes hereditates 

sibi de (dg: here) morte quondam dicti Johannis sui patris 

successione advolutas et post [mortem] Jutte sue [matris 

successione] advolvendas quocumque locorum infra parochiam de 

Broegel sitas et de quibus dicta Jutta suum usufructum dicto 

Henrico resignaverat [atque] omnes hereditates quas dictus 

Henricus (dg: q) erga quascumque personas acquisiverat quocumque 

locorum infra dictam (dg: parochiam) parochiam sitas prout ipse 

Henricus huiusmodi hereditates ....... ....... ....... ....... 

....... ....... dedit ad hereditariam paccionem Willelmo filio 

Hadewigis dicte Maes ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: 

oneribus exinde) censibus ....... ....... ....... ....... ....... 

....... etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Zonne danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et 

 

1177 mf9 E 11 f.346v. 

 mensis februarii die ultimo anno LXXX septimo: 

  donderdag 28-02-1387. 

 

BP 1177 f 346v 01 do 28-02-1387. 

et in (dg: loco dicto Oer) dicta parochia #de Zonne# in loco dicto 

Oerle tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem terciam partem ad !spectantem in pecia terre #dicta die 

Lange ?Ackeren# sita in (dg: par) parochia de Zonne inter 

hereditatem Aleijdis Lemmens et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van den Berne ex alio atque terciam partem 

[ad] se spectantem in pecia terre dicta (dg: dat) dat Coppel Stuc 

sita in parochia de Zonne inter hereditatem Agnetis sororis 

Willelmi ex uno et inter Rodolphi dicti Roef Ghijbkens soen ex 

alio ad pignus imposuit et promist super omnia sufficientem 

facere. Testes (dg: Lu) Gemert et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 02 do 28-02-1387. 

Henricus gnd Bauderics zv Theodericus droeg over aan Henricus van 

Vessem het deel, dat aan Johannes gnd van Huesden zvw Johannes van 

Huesden gekomen was na overlijden van zijn vader resp. dat aan hem 

zal komen na overlijden van zijn moeder Meijna, in een huis en erf in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Leonius Raet 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus zv Johannes Jorden soen 

anderzijds, welk deel Arnoldus Nollekens soen van Berze tbv 

eerstgenoemde Henricus verworven68 had. 

 

Henricus dictus Bauderics filius Theoderici totam partem et omne 

jus Johanni dicto de (dg: Hoe) Huesden (dg: filius) filio quondam 

Johannis de Huesden de morte dicti quondam Johannis sui patris 

jure successionis hereditarie advolutas atque post mortem Meijne 

sue matris successione advolvendas in domo et area sita in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem (dg: Leo) Leonii Raet ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici filii Johannis Jorden soen ex 

alio quas (dg: domum) partem et jus Arnoldus (dg: f) Nollekens 

soen de Berze ad opus predicti (dg: -..) Henrici acquisiverat 

prout in litteris (dg: supportavit vendidit) #supportavit# Henrico 

de Vessem (dg: pro) #!supportavit# cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghemert et Ywanus datum supra. 

 

                         
68 Zie ← BP 1177 f 204r 14 vr 18-08-1385, overdracht van dit deel. 
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BP 1177 f 346v 03 do 28-02-1387. 

Willelmus zv Hadewigis gnd Maes beloofde aan Petrus zvw Johannes van 

den Waude 15 gulden, met Sint-Mathias aanstaande (di 25-02-1388) te 

betalen. 

 

Willelmus filius Hadewigis dicte Maes promisit super omnia (dg: 

Henrico filio quondam Johannis dicti Kintsarts) #Petro filio 

quondam Johannis van den Waude# quindecim forenos in festo Mathije 

proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 04 do 28-02-1387. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-

1387) met 15 gulden. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Jacobus zvw Arnoldus Ghenen soen, zijn broer Boudewinus, 

Johannes van de Kloot en hr Johannes van Orthen. 

 

A. 

(dg: Rode) Et poterit redimere (dg: ad spacium ..) infra hinc et 

Jacobi proxime cum XV florenis ut in forma. Acta in camera (dg: 

acta) presentibus scabinis Jacobo filio quondam Arnoldi Ghenen 

soen Boudewino eius fratre Johanne de Globo domino Johanne de 

Orthen testibus datum mensis februarii die ultima hora vesperarum 

anno LXXX septimo. 

 

BP 1177 f 346v 05 do 28-02-1387. 

Jutta wv Johannes gnd van den Boegarde en haar kinderen Ghevardus en 

Everardus hadden destijds beloofd69 aan Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke priester, een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) de 

goederen gdn ten Bogaarde, in Deurne, (2) een stuk beemd in Deurne, 

ter plaatse gnd Arenbroek, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld wordt 

tegen een erfgoed van Johannes van Bruheze en Johannes van den 

Boegarde aldaar. Voornoemde Ghevardus en Everardus beloofden nu aan 

Henricus zv voornoemde Arnoldus van Beke, tbv voornoemde Arnoldus, 

deze pacht jaarlijks in Den Bosch te leveren. 

 

Notum sit universis quod cum Jutta relicta quondam Johannis dicti 

van den Boegarde Ghevardus et Everardus eius liberi promisissent 

(dg: se d) ut debitores principales indivisi se daturos et 

soluturos Arnoldo de Beke filio naturali domini quondam Arnoldi de 

Beke presbitri annuam et hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis mensure de Helmont hereditarie purificationis et (dg: 

in) supra bona subscripta tradituros et deliberaturos ex bonis 

dictis ten Boegarde sitis in parochia de Doerne atque ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque ex pecia prati sita in 

dicta parochia in loco dicto Arenbroec et que pecia prati 

antedicta annuatim dividitur contra hereditatem Johannis de 

Bruheze et Johannis van den Boegarde ibidem sitam prout in 

litteris constituti igitur coram scabinis infrascriptis antedicti 

Ghevardus et Everardus promiserunt indivisi super habita et 

habenda Henrico filio dicti Arnoldi de Beke #ad opus dicti 

Arnoldi# quod ipsi Ghevardus et Everardus dictam paccionem sex 

modiorum siliginis dicte mensure nunc deinceps perpetue anno 

quolibet termino predicto prefato Arnoldo de Beke in Busco tradent 

et deliberabunt sub laboribus et expensis dictorum Ghevardi et 

Everardi fratrum. Testes Ywanus et Aa datum quinta post 

reminiscere. 

 

                         
69 Zie ← BP 1177 f 015r 05 vr 02-01-1383, belofte van de erfpacht. 
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BP 1177 f 346v 06 do 28-02-1387. 

Bartholomeus gnd Meus van Wickenvoert beloofde aan Eustacius van 

Hedechusen 80 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Bartholomeus dictus Meus de Wickenvoert promisit Eustacio de 

Hedechusen LXXX licht scilde scilicet (dg: XXX) XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato ad monitionem persolvendos. 

Testes Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 07 do 28-02-1387. 

Bonefacius gnd Faes zvw Johannes gnd Hellic verkocht aan Marcelius 

Willems soen ½ morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd Jofrou 

Heilwigen Hoeve, tussen Johannes gnd Lodewijch enerzijds en wijlen 

Henricus Mudeken anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en 

sloten. 

 

Bonefacius dictus Faes filius quondam Johannis dicti Hellic 

dimidium iuger terre situm in parochia de Kessel in loco dicto 

Joffrou Heijlwigen Hoeve inter hereditatem Johannis dicti 

Lodewijch ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Mudeken ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni filio quondam 

Walteri de Kuijc) #Marcelio Willems soen# promittens warandiam et 

aliam deponere exceptis zeghediken aqueductibus et fossatis ad hoc 

de jure spectantibus. Testes Erpe et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 08 do 28-02-1387. 

Johannes zvw Walterus gnd van Kuijc vernaderde en behield. 

 

Notum. 

Johannes filius quondam Walteri dicti de (dg: ..) Kuijc prebuit et 

obtinuit. Datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 09 do 28-02-1387. 

Willelmus Reeuwe beloofde aan Theodericus Posteel, gedurende 3 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Victor (10 okt) 3 oude schilden te 

betalen, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend of de 

waarde. 

 

Willelmus Reeuwe promisit super omnia se daturum et soluturum 

Theoderico Posteel ad spacium trium annorum datam presentium medio 

sequentium anno [quolibet] dictorum trium! tres aude scilde 

scilicet (dg: XLI) XL Hollant placken pro quolibet #aude# scilt 

computato (dg: in festo Victoris) seu valorem in festo Victoris 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 10 do 28-02-1387. 

Johannes Lijsscap maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Egidius Boijen zvw Henricus Boijen met 

zijn goederen. 

 

Solvit 4 plack. 

Johannes Lijsscap omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Egidium Boijen filium quondam Henrici Boijen cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 11 do 28-02-1387. 

Albertus en Elizabeth, kvw Baudewinus gnd Aelbrechts soen smid, 

verkochten aan Ghisbertus gnd Alarts soen een hofstad, huis en tuin 

in Oss, ter plaatse gnd Heuvel, tussen Rutgherus van Rode enerzijds 

en Bollekinus Francken soen en Hilla Mathijs en haar kinderen 
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anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg. Verkopers 

en Lambertus Keelbreker beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 

10 groten gemeen paijment en 6 oude groten, en cijnzen aan het altaar 

van de H.Maria in de kerk van Oss. 

 

Albertus et Elizabeth liberi quondam Baudewini dicti (dg: Aelbr 

fre) Aelbrechts soen# fabri cum tutore domistadium et domum et 

ortum sitos in Os ad locum dictum Hoevel inter hereditatem (dg: 

Rutg) Rutgheri de (dg: Roe) Rode ex uno et inter hereditates 

Bollekini Francken soen et Hille Mathijs et eius liberorum ex alio 

[tendentes] cum utroque fine ad communem plateam ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Ghisberto dicto Alarts soen promittentes 

dicti Abertus et Elizabeth cum tutore et cum eis (dg: Nij) 

Lambertus Keelbreker indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis decem grossis communis pagamenti et 

sex antiquis grossis exinde [solvendis] atque censibus altari 

beate Marie sito in ecclesia de Os exinde solvendis. Testes Luce 

et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 12 do 28-02-1387. 

Theodericus zvw Albertus Spermers verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus (dg: filius) filius quondam Alberti Spermers prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 13 do 28-02-1387. 

Johannes gnd Goeswijns soen van Lijemde verkocht aan Henricus van 

Avenjoen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een tuin, gnd die Molenhof, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, beiderzijds tussen de gemeint, belast 

met de grondcijns. 

 

Johannes dictus Goeswijns soen de Lijemde hereditarie vendidit 

Henrico de Avenjoen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatonis et in Busco 

tradendam ex (dg: do) orto quodam! die Molenhof sito in parochia de 

(dg: Lijemde) #Bucstel# in loco dicto Lijemde inter (dg: 

hereditatem) communitatem (dg: circo) !utroque latere coadiacentem 

(dg: ...) promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 346v 14 do 28-02-1387. 

Goeswinus Jacobs soen en zijn zoon Jacobus verklaarden, op vordering 

van de rechter, dat Willelmus zv Johannes gnd Metten soen buiten het 

huis, de leefgemeenschap en kosten van voornoemde Johannes Metten 

soen is geweest gedurende de afgelopen 6 weken 3 dagen. 

 

Solvit 4 plack. 

Nos Luce et Aa notum facimus quod constituti coram nobis Goeswinus 

Jacobs soen et Jacobus eius filius deposuerunt ad requisitionem 

quod Willelmus filius Johannis (dg: .) dictus Metten soen fuit 

extra domum convictum et expensas dicti Johannis Metten soen per 

spacium sex septimanarum et III dierum proxime (dg: fut) 

preteritorum. [Testes] datum supra. 

 

1177 mf9 E 12 f.347. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 07-03-1387. 
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BP 1177 f 347r 01 do 07-03-1387. 

Albertus gnd Aben soen beloofde aan Jacobus die Laet 15 gulden met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Albertus dictus (dg: Alen) Aben soen promisit Jacobo die Laet XV 

{met een puntje erna} gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

perslvendos. Testes Luce et Aa datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 347r 02 do 07-03-1387. 

Rutgherus van den Grave beloofde aan Albertus van Maren 17 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Rutgherus van den Grave promisit Alberto de Maren XVII aude scilde 

scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347r 03 do 07-03-1387. 

Johannes van Onlant zv Johannes van Onlant verkocht aan Godefridus 

zvw Andreas van Berlikem een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit (1) ¾ deel, in een stuk land gnd Ver Hillen 

Hostat, 2 mud rogge groot, in Veghel, tussen Fredericus Hoernken 

enerzijds en een weg gnd die Groene Weg anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Vennehof, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Henricus die Kangieter enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes de Onlant filius (dg: qu) Johannis de Onlant hereditarie 

vendidit (dg: v) Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: pecia terre dicta Ver Hillen) ex tribus 

quartis partibus ad dictum venditorem spectantibus in pecia terre 

dicta Ver Hillen Hostat #duos modios siliginis in semine capiente# 

sita in parochia de Vechel inter hereditatem Frederici Hoernken ex 

uno et inter (dg: communem) quandam viam dictam die Gruenen Wech 

ex alio atque ex pecia terre dicta die Vennehof sita in parochia 

de Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem Henrici die 

Kangieter ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

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

aliam obligationem deponere (dg: excepto hereditario censu XX 

solidorum cen dicte monete) et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 347r 04 do 07-03-1387. 

Martinus die Becker verkocht aan mr Goeswinus Henrics soen van 

Luijssel een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen het 

gemene water enerzijds en erfgoed van voornoemde Martinus anderzijds, 

strekkend met een eind aan Goeswinus Comans en met het andere eind 

aan een weg, met recht in een weg die daar loopt vanaf de 

Vughterstraat achterwaarts tot aan voornoemd huis en erf, belast met 

20 schelling geld, heden aan de verkoper beloofd. 

 

(dg: M) Martinus die Becker domum et aream sitam in Busco (dg: ..) 

ad aggerem vici Vuchtensis (dg: retro hereditatem) inter (dg: 

hereditatem ....) #communem (dg: lateam) aquam# ex uno et inter 

hereditatem dicti (dg: Lamberti) Martini tendentem cum uno fine! 

Goeswini Comans et et cum reliquo ad (dg: communem plateam .) 

quandam viam ibidem prout ibidem sita est ut dicebat simul cum 

jure eundi et redeundi et ambulandi et pergendi in via tendente 

ibidem a (dg: dicto) vico Vuchtensi #retrorsum# usque ad dictam 

domum et aream totiens quotiens indigebit ut dicebat hereditarie 

vendidit magistro Goeswino (dg: de Luijssel) Henrics soen de 
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Luijssel promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XX 

solidis monete (dg: exinde solvendis) dicto venditori exinde 

solvendis et quos dictus emptor dicto emptori se daturum et 

soluturum dicto Martino coram scabinis infrascriptis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 347r 05 do 07-03-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde 

goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium censum XX solidorum monete nativitatis (dg: 

nativitatis) #Johannis# ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347r 06 do 07-03-1387. 

Rodolphus van den Broec beloofde aan Henricus van den Borne, 

gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 12 gulden 

geld van Holland te betalen. 

 

Rodolphus van den Broec promisit super omnia se daturum et 

soluturum Henrico van den Borne ad spacium trium annorum datam 

presentium sine medio (dg: medio) sequentium anno quolibet 

dictorum trium annorum XII gulden monete Hollandie purificationis 

et primo termino purificationis proxime futuro. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 347r 07 do 07-03-1387. 

Johannes van den Dijc van Lieshout en Johannes zv Spiricus gnd 

Smedeken van Lieshout beloofden aan Johannes gnd Breemen en zijn 

zuster Margareta, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Thomas in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes van den Dijc de Lieshout #Johannes filius Spirici dicti 

Smedeken de Lieshout promiserunt indivisi super habita et habenda 

se daturos et soluturos# (dg: legitime vendidit) Johanni dicto 

Breemen (dg ad opus sui et ad opus) Margarete eius sorori vitalem 

pensionem unius modii siliginis ensure de Busco solvendam ad eorum 

vitam et non ultra in festo Thome apostoli et in Busco tradendam 

ex omnibus eorum bonis habitis et habendis quocumque sitis et 

alter diutius vivens integraliter possidebit et cum mortui fuerint 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347r 08 do 07-03-1387. 

Marcelius zvw Mathijas zvw Marcelius van Eirde droeg over aan 

Lambertus zvw Lambertus van Enghelant een stuk land in Hintham, op 

het zand aldaar, ter plaatse gnd Brekelaar, tussen Marcelius Maes 

soen enerzijds en Henricus van Enghelant anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Mathijas uitgegeven door Tielmannus van Enghelant, belast met 

de erfpacht in de brief vermeld. Kinderen en erfg vw voornoemde 

Mathijas zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Marcelius filius qondam Mathije filii quondam Marcelii de Eirde 

(dg: pe) quandam peciam terre sitam in Hijntam supra (dg: aren) 

arenam ibidem ad locum dictum Brekelaer inter hereditatem Marcelii 

Maes soen ex uno et inter hereditatem Henrici de Enghelant ex alio 

datam (dg: pa) ad pactum dicto quondam Mathije a Tielmanno de 

Enghel[ant] prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto 

filio quondam Lamberti de Enghelant cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 
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sui #et# dicti quondam Mathije et quorumcumque heredum dicti 

quondam Mathije deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta (dg: et qu) et quod omnes liberos et heredes dicti 

quondam Mathije perpetue tales habebit quod nunquam presument se 

jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347r 09 do 07-03-1387. 

Voornoemde Marcelius zvw Mathijas zvw Marcelius van Eirde droeg over 

aan Lambertus zvw Lambertus van Enghelant een stuk land in Hintham op 

het zand, ter plaatse gnd Bekelaar, tussen Elizabeth gnd Cleijs van 

Bruggen enerzijds en Tielmannus van Enghelant anderzijs, strekkend 

van de gemene weg tot aan Arnoldus gnd Yden, in pacht uitgegeven aan 

voornoemde wijlen Mathijas door Henricus van Enghelant en Sophia dvw 

Mijchael van den Loeken wv Theodericus zv voornoemde Henricus. 

 

Dictus Marcelius ut supra quandam peciam terre sitam in Hijntam 

super arenam ad locum dictum Bekelaer inter hereditatem Elizabeth 

dicte Cleijs van Bruggen ex uno et inter hereditatem Tielmanni de 

Enghelant ex alio (dg: d) tendentem a communi platea ad 

hereditatem Arnoldi dicti Yden datam ad pactum #dicto quondam# 

Mathije ab Henrico de Enghelant et Sophia filia quondam Mijchaelis 

van den Loeken relicta quondam Theoderici filii dicti Henrici 

prout in litteris supportavit (dg: Tielmanno fi) Lamberto filio 

quondam Lamberti de Enghelant cum litteris et jure promittens 

super omnia ut supra. 

 

BP 1177 f 347r 10 do 07-03-1387. 

Voornoemde Lambertus zvw Lambertus van Enghelant beloofde aan de 

broers Theodericus en Johannes, kvw Tielmannus van Enghelant, een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit voornoemde 2 stukken land. 

 

Dictus Lambertus promisit se daturum et soluturum Theoderico et 

Johanni fratribus liberis quondam Tielmanni de Enghelant 

hereditariam paccionem (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco (dg: s) hereditarie nativitatis Domini ex dictis duabus 

peciis (dg: su) terre sibi ut dictum supportatis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 347r 11 do 07-03-1387. 

Godefridus van Beest verkocht aan Walterus van den Poel (1) een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd in den Ham, tussen Willelmus van 

Nuwelant enerzijds en wijlen Theodericus Rover Uden soen anderzijds, 

(2) een stuk land, voor voornoemd stuk land enerzijds en Hermannus 

van Waetzelaer anderzijds. 

 

Godefridus de Beest peciam terre sitam in parochia de Gheffen in 

loco dicto in den Ham inter hereditatem Willelmi de Nuwelant ex 

uno et inter hereditatem quondam Theoderici Rover Uden soen ex 

alio atque peciam terre sitam ante dictam peciam terre (dg: inter) 

ex uno et inter hereditatem Hermanni de Waetzelaer ex alio ut 

dicebat vendidit Waltero van den Poel promittens warandiam et (dg: 

aliam) obligationem deponere. Testes (dg: d) Luce et Aa datum 

supra. 

 

BP 1177 f 347r 12 do 07-03-1387. 

Udo van der Bruggen verkocht aan Willelmus gnd Bijeken zv Rijcoldus 

Bijeken van Lijttoijen ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

in Martens Hoeve, tussen jkvr Mabelia wv Gerardus Vos enerzijds en 

Luijtgardis gnd Kamparts anderzijds, belast met 5 voet maasdijk, op 2 
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plaatsen in Lithoijen gelegen, en lasten. 

 

Udo van der Bruggen dimidium iuger terre situm in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto in Martens Hoeve inter hereditatem 

domicelle Mabelie relicte quondam Gerardi Vos ex uno et inter 

hereditatem Luijtgardis dicte Kamparts ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo dicto Bijeken (dg: Rijcouts soen) 

filio (dg: quondam Rijcoldi) #Rijcoldi# Bijeken de Lijttoijen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quinque 

(dg: pe) pedatis aggeris Mose ad hoc spectantibus et in dicta 

parochia in duobus locis sitis et oneribus ad hoc spectantibus et 

infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347r 13 do 07-03-1387. 

Voornoemde Rijcoldus Bijeken van Lijttoijen vernaderde en behield. 

 

Notum. 

Rijcoldus Bijeken de Lijttoijen predictus prebuit et (dg: 

reportavit) obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347r 14 ±do 07-03-1387. 

Arnoldus Luten soen droeg over aan Rodolphus van den Broec een stuk 

land, gnd Ver Mechtelden Akker, in Heeswijk, tussen Theodericus 

Writer enerzijds en Jacobus zvw Johannes van den Noddenvelt 

anderzijds, aan voornoemde Arnoldus uitgegeven door Albertus Wael als 

procurator van het Geefhuis in Den Bosch, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Solvit. 

Arnoldus Luten soen quandam peciam terre dictam Ver Mechtelden 

Acker sitam in parochia de (dg: Hee) Hezewijc inter hereditatem 

Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem Jacobi filii quondam 

Johannis (dg: de) van den Noddenvelt ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita est datam ad paccionem dicto Arnoldo ab Alberto Wael 

tamquam procuratore mense sancti spiritus in Busco cum consensu et 

voluntate provisorum eiusdem mense ex parte et nomine dicte mense 

prout in litteris supportavit Rodolpho van den Broec (dg: pro) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes 

datum supra.  

 

1177 mf9 E 13 f.347v. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 07-03-1387. 

 

BP 1177 f 347v 01 do 07-03-1387. 

Aleijdis wv Gerardus Roggen verhuurde aan Rijxkinus Mersman 3 morgen 

land van wijlen voornoemde Gerardus, in Maren, ter plaatse gnd 

Koeleide, tussen erfgoed van de kerk van Maren enerzijds en Adam gnd 

Haeuwe anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (zo 11-11-1386), per jaar voor 3 oude schilden en 3 

Hollandse dobbel of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, belast 

met zegedijken, sloten en sluizen. 

 

Aleijdis relicta quondam Gerardi Roggen tria iugera terre dicti 

quondam Gerardi sita in parochia de Maren in loco dicto Coeleijde 

inter hereditatem ecclesie de Maren ex uno et inter hereditatem 

Ade dicti Haeuwe ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt et 

ad dictum quondam Gerardum spectare consueverunt ut dicebat 

locavit Rijxkino Mersman ab eodem ad spacium quatuor annorum post 

Martini proxime (dg: fu) preteritum sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet dictorum quatuor annorum pro tribus aude 
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scilde et pro tribus Hollant dobbel seu valore dandis sibi ab alio 

anno quolibet ditorum quatuor annorum Martini et primo termino 

Martini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere exceptis zeghediken fossatis et slusis ad 

hoc spectantibus et infra terram sitis et (dg: pro) et alter 

repromisit super omnia et quod ipse dicta zeghediken fossata et 

slusa dictis quatuor annis durantibus in bona disposicione 

observabit. Testes Luce et Aa datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 347v 02 do 07-03-1387. 

Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren gaf uit aan Henricus van 

Stralen 2 stukken land in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Beilver, (1) gnd dat Regenland, tussen Johannes die Beer enerzijds en 

Henricus van der Teijnden en zijn broer Johannes anderzijds, (2) 

tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Petrus van Krekelhoven 

anderzijds, met de gebouwen op het als tweede genoemde stuk; de 

uitgifte geschiedde voor 2 oude groten en voor een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren. 

 

Nijcholaus filius quondam (dg: Nijcholai) #Johannis# van der 

Scueren duas pecias terre sitas in parochia de Haren prope (dg: H) 

Oesterwijc in loco dicto Beilver (dg: ...) quarum una dicta dat 

Reghenlant (dg: s) inter hereditatem Johannis die Beer ex uno et 

inter hereditatem Henrici van der Teijnden et Johannis sui fratris 

ex alio et altera inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem quondam Petri de Krekelhoven ex alio sunt site cum 

edificiis in secundodicta pecia erre consistentibus ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico (dg: van de) van S[t]ralen 

ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: here) duobus grossis 

antiquis et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie omnium sanctorum 

et supra dictas duas pecias terre tradenda promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347v 03 do 07-03-1387. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347v 04 do 07-03-1387. 

Henricus van Meijsel van Nijsterle beloofde aan Johannes Raven, tbv 

vrouwe Ermgardis van Waderle, 80 pond geld, 7 mud rogge, Bossche 

maat, en 5 lopen haver, Bossche maat, met Pinksteren aanstaande (zo 

26-05-1387) te betalen en te leveren. 

 

(dg: Johannes) Henricus de Meijsel de Nijsterle promisit Johanni 

Raven ad opus domine Ermgardis de Waderle (dg: ..) octoginta 

libras monete et septem modios siliginis mensure de Busco et 

quinque lopinos avene dicte (dg: ...) mensure ad penthecoses 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347v 05 do 07-03-1387. 

Jacobus van den Placken beloofde aan Godefridus gnd Marcelijs soen 5 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te 

leveren. 

 

Jacobus van den Placken promisit Godefrido dicto Marcelijs soen 

quinque modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 347v 06 do 07-03-1387. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verhuurde aan Petrus Bijeken zvw 

Henricus Bieken (1) 5 morgen 1 hont land van wijlen voornoemde 

Henricus, in Lithoijen, ter plaatse gnd Martens Hoeve, (2) 1 morgen 

land van wijlen voornoemde Henricus, in Lithoijen, ter plaatse gnd op 

die Scorver, (3) 1 morgen land van wijlen voornoemde Henricus, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in die Grafthoeve, voor een periode van 5 

jaar, ingaande heden, per jaar voor 12 oude schilden en 4 Hollandse 

dobbel of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, belast met 

oude werken en de maasdijk. Zou er echter opnieuw bedijkt worden, dan 

zal voornoemde Petrus ontlast zijn van de maasdijk, voorzover die 

herbedijking reikt. 

 

Solvit Petrus 4or placken. 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel quinque iugera et unum 

hont terre dicti quondam Henrici sita in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto Martens Hoeve atque unum iuger terre dicti quondam 

Henrici situm in dicta parochia in loco dicto #op# die Scorver 

atque unum juger terre dicti quondam Henrici situm in dicta 

parochia in loco dicto in die Grafthoeve ut dicebat in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt locavit Petro Bijeken filio 

quondam Henrici Bieken ab eodem ad spacium quinque annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno qulibet dictorum quinque 

annorum pro duodecim aude scilde et IIII Hollant dobbel seu valore 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quinque annorum Petri 

ad cathedram promittens warandiam et aliam obligationem deponere 
!oneribus seu operibus antiquis dictis aude werke et aggere Mose ad 

premissa de jure spectantibus et alter repromisit super omnia et 

quod ipse dicta onera et opera antiqua et aggerem Mose dictis 

quinque annis in bona disposicione observabit sic quod dicto 

Alberto dampna exinde non eveniant hoc tamen addito si contingat 

ibidem fieri reaggerationem dictam oplaghe extunc dictus Petrus de 

aggere Mose ad premissa spectante in quantum in huiusmodi 

reaggeratione dicta oplage sita fuerit erit quitus et absolutus. 

Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 347v 07 do 07-03-1387. 

Henricus van Boert zvw Henricus van Boert beloofde aan Nijcholaus gnd 

die Lepper 13 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Henricus de Boert filius quondam Henrici de Boert promisit 

Nijcholao dicto die Lepper XIII gulden seu pro quolibet gulden XXX 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347v 08 do 07-03-1387. 

De broers hr Willelmus van Aa en hr Goeswinus van Aa ridders, 

Gerardus van Aa, Willelmus van Langelaer en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 1.020 oude Franse schilden, met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen op straffe van 25. 

 

Dominus Willelmus de Aa dominus Goeswinus de Aa fratres milites 

Gerardus de Aa Willelmus de Langelaer et Willelmus Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo etc mille et viginti aude scilde 

Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub 

pena XXV. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347v 09 do 07-03-1387. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 
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Willelmus Coptiten. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Traditur 

Willelmo Coptiten. 

 

BP 1177 f 347v 10 do 07-03-1387. 

Willelmus Vos van Dijnter en Walterus Slijnninc beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1387) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus Vos de Dijnter et Walterus Slijnninc promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 347v 11 do 07-03-1387. 

Johannes zvw Elijas van der Braken ev Elizabeth dv Johannes van 

Lijemde gaf uit aan Rodolphus van den Ghever alle erfgoederen, aan 

hem en aan voornoemde Elizabeth geschonken, onder Haaren bij 

Oisterwijk; de uitgifte geschiedde voor 13 1/3 penning oude cijns en 

thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Boxtel, met 

Lichtmis in Boxtel, ter plaatse Tongeren, in het woonhuis van 

voornoemde Johannes, te leveren. 

 

Johannes (dg: den) filius quondam Elije van der Braken (dg: .) 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie (dg: 

quondam) Johannis de Lijemde omnes hereditates quas ipse cum dicta 

Elizabeth nomine dotis sumpserat quocumque locorum infra parochiam 

de Haren prope Oesterwijc sitas ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem (dg: Jo) Rodolpho van den Ghever pro (dg: here) pro XIII 

denariis et tercia parte unius denarii (dg: cmmunis pa) antiqui 

census exinde solvendis [dandis etc atque pro hereditaria] 

paccione (dg: duodecim) #XIIII# lopinorum siliginis mensure de 

Bucstel danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

parochia de Bucstel in loco dicto Tongeren in domo habitationis 

dicti Johannis tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 347v 12 do 07-03-1387. 

Walterus van Villenbraken gaf uit aan Johannes zv Weijndelmoedis dv 

Rutgherus van den Loeke (1) de helft in een kamp, in Gerwen, 

beiderzijds tussen de gemeint, met een eind strekkend aan erfgoed gnd 

Ribben Loect, behorend aan Ghibo gnd Eijckemans, (2) de helft in een 

stuk land, gnd die Wieriks Akker, in Gerwen, tussen een beemd van 

wijlen Roverus van Leechusen enerzijds en wijlen Johannes van den 

Broec anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen en pachten en 

thans voor een n-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Gerwen, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Walterus van Villenbraken (dg: duas pe quoddam pratum situm in 

parochia de) medietatem ad se spectantem in quodam campo sito in 

parochia de G[he]rwen inter (dg: hereditatem) communitatem ex (dg: 

..) utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad 

hereditatem #dictam Ribben Loect spectantem ad# Ghibonem dicti! 

(dg: Eijckemans) Eijckemans et medietatem (dg: pe) ad se 

spectantem in pecia terre dicta die Wijerics Acker sita in dicta 

parochia inter (dg: hereditatem Ro) pratum quondam Roveri de 

Leechusen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis van den 

Broec ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 
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filio Weijndelmoedis filie Rutgheri van den Loeke ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus #et paccionibus# exinde de 

jure solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione duorum 

modiorum ordei mensure de (dg: Rode) Gherwen danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictas hereditates tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam (dg: dep) 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Luce et Berwout 

supra. 

 

BP 1177 f 347v 13 do 07-03-1387. 

Johannes van Villenbraken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Villenbraken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 347v 14 do 07-03-1387. 

Walterus van Voeget van Waderle beloofde aan hr Walterus Meelman 50 

gulden pieter een helft te betalen met Sint-Jacobus (do 25-07-1387) 

en de andere helft met Sint-Bartholomeus (za 24-08-1387). 

 

Walterus de Voeget de Waderle promisit domino Waltero Meelman L 

gulden peter seu valorem mediatim Jacobi et mediatim Bartholomei 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 E 14 f.348. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 07-03-1387. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 06-03-1387. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 08-03-1387. 

 

BP 1177 f 348r 01 do 07-03-1387. 

Katherina wv Petrus van Andwerpia en haar zoon Theodericus beloofden 

aan Elizabeth van Uden, tbv haar zoon Ludingus van Uden, 26 gulden 

met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Katherina relicta quondam Petri de (dg: Andwe) Andwerpia et 

Theodericus eius filius promiserunt (dg: Ludingo) #Elizabeth (dg: 

ad opus) de U[d]en ad opus# Ludingi de Uden #sui filii# XXVI 

gulden ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Luce 

et Berwout datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 348r 02 do 07-03-1387. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen gaf uit aan Gerardus die 

Custer (1) een huis en tuin, in Moergestel, tussen kvw Walterus van 

der Haghehorst enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een akker 

en aangelegen beemd, in Hilvarenbeek, tussen Jacobus Hubrechts 

enerzijds en voornoemde Gerardus die Custer anderzijds, (3) een stuk 

beemd, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Hagehorst, tussen 

Johannes van de Brekelen enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) een 

stuk beemd, in Hilvarenbeek, op de plaats gnd Krauwels Grave, tussen 

Arnoldus van Bekerswijc enerzijds en Johannes zv mr Henricus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis in 

Moergestel te leveren. 

 

Solvit Gerardus. 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen domum et ortum (dg: 

et hereditates sibi ad) sitos in parochia de Ghestel prope 

Oesterwijc inter hereditatem liberorum quondam Walteri van der 

Haghehorst ex uno et inter communem plateam ex alio atque agrum et 

pratum sibi adiacens sitos in parochia de Hildwarenbeke inter 

hereditatem Jacobi Hubrechts ex uno et inter hereditatem Gerardi 
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die Custer ex alio aque peciam prati sitam in dicta parochia de 

Hildwarenbeke in loco dicto die Hagehorst inter hereditatem 

Johannis van de Brekelen ex uno et inter communitatem ex alio item 

peciam prati sitam in parochia de Hildwarenbeke supra locum dictum 

Crauwels Grave inter hereditatem Arnoldi van (dg: Bekersv) 

Bekerswijc (dg: ex uno et inter hereditatem) ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii magistri Henrici ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem (dg: G) dicto Gerardo die Custer 

ab eodem hereditarie possidendos pro censibus dominorum fundi (dg: 

et pro) dandis etc et pro hereditaria paccione duorum modirorum 

siliginis mensure de Ghestel predicte danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Ghestel tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 348r 03 do 07-03-1387. 

Voornoemde Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen verkocht aan 

Ghibo van der Berten (1) de helft van een stuk beemd, gnd 

Serrenvenne, in Moergestel, tussen Maria van den Broec enerzijds en 

Lucia gnd Ghenen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Leempoel, in 

Moergestel, tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en 

Maria des Laets anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus Vos medietatem pecie prati (dg: s) dicti 

Serrenvenne site in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem Marie van den Broec ex uno et inter hereditatem Lucie 

(dg: Ghe) dicte Ghenen ex alio item peciam terre dictam die 

Leempoel sitam in dicta parochia inter hereditatem spectantem ad 

hospitale in Busco ex uno et inter hereditatem Marie des Laets ex 

alio ut dicebat vendidit Ghiboni van der Berten promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 348r 04 do 07-03-1387. 

Ghibo van der Berten verkocht aan Willelmus Vos zv Henricus van der 

Bruggen een stuk land, gnd de Amerakker, in Moergestel, tussen 

voornoemde Willelmus Vos enerzijds en Johannes Goeswijns anderzijds, 

belast met de grondcijns. 

 

Ghibo van der Berten peciam terre dictam den Ameracker sitam in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Willelmi 

Vos filii Henrici van der Bruggen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Goeswijns ex alio ut dicebat vendidit dicto Willelmo Vos 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 348r 05 do 07-03-1387. 

Nijcholaus van Ghiessen en Godefridus van Straten, kvw Johannes van 

Dommellen, verhuurden aan Johannes Zeghers soen van Vucht een stuk 

beemd, ter plaatse gnd Oetheren, tussen Theodericus Berwout enerzijds 

en wijlen Nollekinus Quaps anderzijds, voor een periode van 10 jaar, 

ingaande heden. 

 

Nijcholaus de Ghiessen (dg: et Godefridus van Straten fratres 

#filii# liberi) #et Godefridus de Straten liberi# quondam Johannis 

de Dommellen peciam (dg: terre) prati sitam in loco dicto Oetheren 

inter hereditatem Theoderici Berwout ex uno et inter hereditatem 

quondam Nollekini Quaps ex alio ut dicebant locaverunt Johanni 

Zeghers soen de Vucht ab eodem ad spacium decem annorum datam 

presentium sine medio sequentium (dg: anno quolibet dictorum X 
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annorum pro XXIIII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato a dandis eis ab alio anno quolibet 

dictorum X annorum) promittentes warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 348r 06 do 07-03-1387. 

Voornoemde Johannes Zeghers beloofde aan Merswingis wv Johannes van 

Dommellen, gedurende 10 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 

24 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, te 

betalen. De brief overhandigen aan haar broer Nijcholaus. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Zeghers promisit super omnia se daturum et 

soluturum Merswingi relicte quondam Johannis de Dommellen ad 

spacium X annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum X anorum XXIIII licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato purificationis et 

primo termino purificationis proxime futuro. Testes datum supra. 

Tradetur littera Nijcholao eius fratri. 

 

BP 1177 f 348r 07 wo 06-03-1387. 

Lucas zvw Bartholomeus van Beke droeg al zijn beesten, varend goed en 

roerende goederen over aan Johannes van den Loe. 

 

-. 

Lucas filius quondam Bartholomei de Beke omnes suas bestias et 

bona pecoralia sua quocumque et omnia sua bona mobilia et parata 

quocumque locorum consistentia supportavit Johanni van den Loe 

(dg: testes Luce) promittens ratam servare. Testes Luce et Aa 

datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 348r 08 vr 08-03-1387. 

Katherina gnd van Uden dvw Johannes gnd Ghijsbrechts soen van Hees 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

verzwaringen, gedaan door Nijcholaus zv Nijcholaus van Zochel met (1) 

1½ morgen, in Oss, ter plaatse gnd die Heijnxtrijt, tussen kv 

Cristina gnd Heijmerics enerzijds en Ghisbertus gnd Willems soen 

anderzijds, (2) 2 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Voerbeemden, 

tussen voornoemde kv Cristina Heijmerics enerzijds en Henricus van 

Vanderen anderzijds, (3) zijn andere goederen. Is de dienstmaagd van 

hr Albertus Buc. 

 

Katherina dicta de Uden filia quondam Johannis dicti Ghijsbrechts 

soen de (dg: Uden) Hees omnes vendiciones et alienaciones et 

obligationes factas per Nijcholaum filium Nijcholai de Zochel cum 

uno et dimidio iugeribus sitis in parochia de Os in loco dicto die 

Heijnxtrijt inter hereditatem liberorum Cristine dicte Heijmerics 

ex uno et inter hereditatem Ghisberti dicti Willems soen ex alio 

atque cum duobus hont terre sitis in parochia (dg: et loco 

predictis) in loco dicto die Voerbeemde inter hereditatem 

predictorum liberorum dicte Cristine Heijmerics ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: van) de Vanderen ex alio atque cum 

ceteris suis bonis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes 

Ouden et Berwout datum sexta post reminiscere. (dg: ?cum 

litteris). Est famula domini Alberti Buc. 

 

BP 1177 f 348r 09 vr 08-03-1387. 

Gerardus die Visscher zvw Johannes gnd Doncker verkocht aan Johannes 

van Ghemert zv Johannes van Ghemert (1) een erfgoed, gnd een 

Busselke, in Sint-Oedenrode, over de brug gnd te Volfsvinkel, ter 

plaatse gnd Veretsel, tussen tussen wijlen een zekere Nouden soen 
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enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, (2) zijn deel in 

een beemd van wijlen voornoemde Johannes Doncker, gelegen naast 

voornoemd erfgoed gnd dat Busselken, welke beemd heet die Brede 

Beemd, gelegen tussen Johannes Storme enerzijds en een heide behorend 

aan Arnoldus Nouden soen anderzijds. De koper moet hieruit een 

b-erfcijns betalen van 10 schelling gemeen paijment aan de kerk van 

Sint-Oedenrode, 1/16 deel van een vracht hooi en ½ groot. 

 

Gerardus die Visscher filius quondam Johannis dicti Doncker 

quandam hereditatem dictam een Busschelken (dg: et peciam prati 

sibi adiacentem) sitam in parochia de Rode sancte Ode (dg: ad) 

ultra (dg: locu) pontem dictum te Volfs[v]inckel ad locum dictum 

Veretsel inter hereditatem quondam dicti Nouden soen ex uno et 

inter aquam dictam die Dommel ex alio atque totam partem et omne 

jus sibi competentes in quodam prato #dicti quon[dam] Jo Doncker# 

dicte hereditati dat Busschelken vocate adiacente (dg: sito ante) 

quod pratum (dg: situm) dictum (dg: de) est die Brede Beemt et 

quod pratum situm inter hereditatem Johannis Storme ex uno et 

inter hereditatem (dg: Meij) mericalem spectantem ad Arnoldum 

Nouden soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Ghemert filio Johannis de Ghemert promittens (dg: warandiam et 

obligationem) ratam servare et obligationem et impeticionem (dg: 

ex parte) #ex parte sui deponere# existentem in quantum huiusmodi 

obligatio per dictum venditorem cum ore et manu facta est #super 

premissis# deponere tali condicione annexa quod dictus (dg: ve) 

emptor solvet ex premissis hereditarium censum X solidorum 

communis pagamenti #ecclesie sancte Ode in Rode# et decima sexta 

parte unius plaustre feni (dg: decimalis super bona dicta ter) et 

dimidio grosso annuatim exinde solvendis. Testes Luce et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 348r 10 vr 08-03-1387. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van wijlen Godefridus van Sceepstal. 

 

Johannes de Erpe vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quibuscumque quondam Godefridi de Sceepstal calumpniavit. Testes 

Luce et Berwout datum supra. 

 

1177 mf9 F 01 f.348v. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 08-03-1387. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 09-03-1387. 

 Dominica oculi: zondag 10-03-1387. 

 

BP 1177 f 348v 01 vr 08-03-1387. 

De broers Ghisbertus en Henricus, zvw Maechelinus van Tricht, maakten 

een erfdeling van goederen die aan hen gekomen waren na overlijden 

van hun moeder Beatrix, voor zover Beatrix die goederen verworven had 

toen zij weduwe was, resp. na overlijden van hun grootmoeder jkvr 

Elizabeth mv voornoemde Beatrix, en na overlijden van hun broer 

Jacobus. 

Voornoemde Ghisbertus kreeg70 (1) de helft, eertijds van voornoemde 

Jacobus, in een huis71 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Berwout enerzijds en erfgoed van 

Tielmannus Mathijs soen anderzijds, (2) ½ morgen land, eertijds van 

voornoemde Jacobus, ter plaatse die Hoge Vogeldonk, (3) een 

                         
70 Zie → BP 1178 f 107v 01 za 12-06-1389, afstand doen van al deze 

goederen. 
71 Zie ← BP 1177 f 078v 03 vr 02-10-1383, verkoop van een erfcijns 

uit een erfgoed hier ter plaatse. 
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b-erfpacht van 22 lopen rogge, die Petrus Wouten soen levert, gaande 

uit erfgoederen in Blaarthem Sint-Severinus, (4) een b-erfpacht van 8 

lopen graan, 2/3 rogge en 1/3 gerst, gaande uit goederen gnd te 

Hetsenrode, in Woensel, (5) een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van 

Eindhoven, gaande uit goederen gnd der Kauwerssijnster Goede, thans 

behorend aan Elizabeth van der Voert, in Blaerthem Sint-Severinus, 

(6) een b-erfcijns van 10 pond met cijnshoenderen, met Sint-Thomas in 

Oisterwijk te betalen, welke cijns eertijds was van Johannes van 

Watermael, (7) een hoeve van 15 bunder in Helvoirt, tussen Johannes 

van den Dijk enerzijds en een zekere Spilmaker anderzijds, met 

gebouwen, (8) 2 bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd op die 

Riedonk, die eertijds waren van Ghibo van den Hoevel, (9) de helft 

van een hoeve met toebehoren, in Oisterwijk, ter plaatse gnd op Groot 

Laar, welke hoeve Henricus Collart thans als hoevenaar bezit, (10) de 

helft van een beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, tussen 

wijlen Mechtildis Berwouts enerzijds en jkvr Margareta van 

Gobordingen anderzijds, (11) een b-erfcijns van 10 schelling gaande 

uit een erfgoed van wijlen Lambertus Zegher in Den Bosch, over de 

Visbrug, naast erfgoed van Arnoldus gnd Thijskens. 

 

Ghisbertus et Henricus fratres quondam Maechelini de Traiecto 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

bonis eis de morte (dg: domicelle Elizabeth .. Comans) successione 

advolutis et de morte quondam Beatricis matris olim dictorum 

fratrum successione advolutis in quantum eadem bona per dictam 

Beatricem in sede sue viduitatis fuerant acquisita atque de (dg: 

ma omnib) #quibusdam# bonis eis de morte quondam domicelle 

Elizabeth matris olim dicte Beatricis (dg: ma) avie olim dictorum 

fratrum atque de morte quondam Jacobi fratris olim dictorum 

fratrum successione advolutis ut dicebant mediante qua divisione 

medietas (dg: d) que ad dictum quondam Jacobum spectabat in domo 

et area sita in Busco in vico Ortensi inter hereditatem quondam 

Johannis (dg: Berwout ex) Berwout ex uno et inter hereditatem 

Tielmanni Mathijs soen ex alio item dimidium iuger terre dicti 

quondam Jacobi situm in loco dicto die Hoege Vogheldonc item 

hereditaria paccio XXII lopinorum siliginis quas Petrus Wouten 

soen solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus sitis in 

Blaerthem sancti Severini item hereditaria paccio VIII lopinorum 

bladi pro duabus partibus siliginis et pro tercia parte ordei 

solvenda ex bonis dictis te (dg: Hest) Hetsenrode sitis in 

parochia de Woenssel item hereditaria paccio septem modiorum 

siliginis mensure de Eijndoven solvenda bonis dictis der 

Kauwerssijnster Goide nunc ad Elizabeth van der (dg: F) Voert 

spectantibus sitis in Blaerthem Severini item hereditarius (dg: 

pacc) census decem librarum !census cum pullis censualibus ad 

eundem censum de jure spectantibus solvendus hereditarie (dg: 

Thome) in festo beati Thome et in Oesterwijc tradendus et qui 

census fuerat olim Johannis de Watermael item (dg: quindecim) 

quidam mansus quindecim bonaria continens situs in parochia de 

Helvoert inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem (dg: d) cuiusdam dicti Spilmaker ex alio cum suis 

edificiis item duo bonaria prati sita in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum op die Riedonc que fuerant dudum Ghibonis van den 

Hoevel ut dicebant item medietas mansi cum suis attinentiis siti 

in parochia de Oesterwijc ad locum dictum op Groet Laer et quem 

mansum cum suis attinentiis Henricus Collart ad presens tamquam 

colonus possidet et colet item medietas cuiusdam prati siti in 

parochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc inter hereditatem 

quondam Mechtildis (dg: .e) Berwouts ex uno et inter hereditatem 

domicelle Margarete de Gobordingen ex alio item hereditarius 

census X solidorum (dg: q) solvendus hereditarie ex hereditate 
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quondam Lamberti Zegher sita in Busco ultra pontem piscium iuxta 

hereditatem Arnoldi dicti Thijskens dicto Ghisberto cesserunt in 

partem ut (dg: alter) #Henricus# recognovit super quibus etc jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte si deponere et 

dampna equaliter portabunt. Testes Luce et Rover datum sexta post 

reminiscere. 

 

BP 1177 f 348v 02 vr 08-03-1387. 

Voornoemde Henricus, zvw Maechelinus van Tricht en Beatrix, kleinzoon 

van jkvr Elizabeth mv voornoemde Beatrix bv Jacobus kreeg72 (1) een 

hoeve gnd Melkrode in Oirschot, welke hoeve kinderen gnd die Kijnder 

van den Beemden als hoevenaars thans bezitten, (2) een b-erfpacht van 

22 lopen rogge, maat van Oirschot, die Willelmus Sciet levert uit een 

erfgoed in Oirschot, dat eertijds behoorde aan voornoemde hoeve, (3) 

een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, die Henricus 

Roesken levert uit een erfgoed in Oirschot, dat eertijds aan 

voornoemde hoeve behoorde, (4) een b-erfpacht van 11 lopen rogge, 

gaande uit een hoeve in Blaarthem Sint-Severinus, op welke hoeve 

Petrus Wouten soen thans woont, (5) een b-erfpacht van 4 lopen graan, 

2/3 rogge en 1/3 gerst, gaande uit het Goed Hetsenrode, in Woensel, 

(6) de helft van een hoeve met toebehoren in Oisterwijk, ter plaatse 

op het Groot Laar, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en eerstgenoemde Ghisbertus en zijn zuster jkvr Margareta 

anderzijds, (7) de helft van een beemd in Helvoirt, ter plaatse 

Leendonk, tussen eerstgenoemde Ghisbertus en zijn zuster jkvr 

Margareta enerzijds en Johannes Koijt anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quidam mansus dictus Melcrode situs in 

parochia de Oerscot cum omnibus attinentiis et edificiis ad eundem 

mansum spectantibus quocumque locorum sitis (dg: ..) et quem 

mansum cum suis attinentiis liberi dicti die Kijnder van den 

Beemden ad presens tamquam coloni possident et colent item 

hereditaria paccio XXII lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

quam Willelmus Sciet solvere tenetur ex hereditate sita in 

parochia de Oerscot que hereditas ad dictum mansum dudum spectare 

consuevit item hereditaria paccio IIII lopinorum siliginis mensure 

de Oerscot quam Henricus Roesken solvere tenetur annuatim ex 

hereditate sita in parochia de Oerscot que hereditas dictum mansum 

dudum spectare consuevit item hereditaria paccio (dg: XII lop) XI 

lopinorum siliginis solvenda ex quodam manso sito in Blaerthem 

sancti Severini supra [quem] mansum Petrus Wouten soen ad presens 

moratur item hereditaria paccio quatuor (dg: lip) lopinorum bladi 

pro duabus terciis partibus siliginis et pro tercia parte ordei 

solvenda hereditarie ex bonis dictis tGoet te Hetsenrode sitis in 

parochia de Woensel item medietas mansi cum suis attinentiis siti 

(dg: in) in parochia de Oesterwijc ad locum dictum opt Groet Laer 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem primodicti Ghisberti et domicelle Margarete eius 

sororis ex alio item medietas cuiusdam prati siti in parochia de 

Helvoert ad locum dictum Leendonc inter hereditates (dg: 

Mechtildis Berwouts) primodicti Ghisberti et domicelle Margarete 

eius sororis ex uno et inter hereditatem Johannis Koijt ex alio ut 

dicebant primodicto Henrico cesserunt in partem ut primodictus 

Ghisbertus recognovit super quibus et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

                         
72 Zie → BP 1178 f 106r 06 di 08-06-1389, ev Beatrix dvw Hubertus van 

Gouberdingen deed afstand van deze goederen. 
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BP 1177 f 348v 03 za 09-03-1387. 

Henricus gnd Suleken alias gnd Langhe Heijn van Rode beloofde aan 

Henricus Becker zvw Matheus 4 oude schilden minus 24 Hollandse 

plakken, met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 14-04-1387) te 

betalen. 

 

Nota. 

Henricus dictus Suleken alias dictus Langhe Heijn de Rode promisit 

Henrico Becker filio quondam Mathei IIII aude scilde minus XXIIII 

Hollant! ad octavas pasce proxime futurum persolvendos. Testes Luce 

et Berwout datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1177 f 348v 04 zo 10-03-1387. 

Egidius gnd van den Bossche deed tbv Johannes zvw Paulus Kersmaker 

afstand van een b-erfcijns van 3 pond geld, die Henricus zvw 

Willelmus van Kuijc beloofd73 had aan Johannes Kersmaker de oudere, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een hofstad74, eertijds van een 

zekere Coelborner, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Ghibo gnd die Olislegher enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Heijme, Nijcholaus Scilder en Johannes zv Truda anderzijds; 

hetgeen voornoemde Johannes heden beloofde, blijft intact. 

 

Solvit. 

Egidius dictus van den Bossche super hereditario censu trium 

librarum monete quem Henricus filius quondam Willelmi de Kuijc(!) 

promisit se daturum et soluturum Johanni Kersmaker seniori 

hereditarie nativitatis Johannis de quodam domistadio quod fuerat 

dudum cuiusdam dicti Coelborner sito in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Ghibonis dicti die Olislegher ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Heijme Nijcholai Sc[il]der et 

Johannis filii Trude ex alio prout in litteris ad opus Johannis 

filii quondam Pauli Kersmaker renunciavit promittens ratam salva 

tamen promissione a dicto Johanne facta in die presenti. Testes 

Luce et Ouden datum dominica oc[u]li. 

 

BP 1177 f 348v 05 zo 10-03-1387. 

Voornoemde Egidius gnd van den Bossche deed tbv Johannes zvw Paulus 

Kersmaker afstand van een b-erfcijns van 1 oude groot en 3 pond geld, 

die Johannes zvw Henricus Alarts beloofd had aan Johannes gnd 

Kersemaker, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit de helft van een hofstad, in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

Koelbreker enerzijds en erfgoed van Ghibo gnd Olijsleger anderzijds, 

te weten de helft naast voornoemde wijlen Henricus Koelbreker; 

hetgeen voornoemde Johannes heden beloofde, blijft intact. 

 

Solvit. 

Dictus Egidius super hereditario censu unius grossi antiqui et 

trium librarum monete quem Johannes filius quondam Henrici Alarts 

promisit se daturum et soluturum Johanni dicto Kersemaker 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

cuiusdam domistadii siti in Busco ad finem vici Hijntamensis inter 

hereditatem quondam Henrici Koelbreker ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis dicti Olijsleger ex alio scilicet ex illa medietate que 

sita est [contigue iuxta] dictam hereditatem dicti quondam Henrici 

Koelbreker prout in litteris ad opus Johannis filii quondam Pauli 

Kersmaker renunciavit promittens ratam [salva tamen promissione 

                         
73 Zie ← BP 1176 f 199v 12 do 12-09-1381, uitgifte van de hofstad aan 

Henricus zvw Willelmus gnd Buijc(!). 
74 Zie ← BP 1177 f 135v 11 do 07-07-1384, verkoop van deze hofstad. 
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facta] a dicto Johanne in die presenti. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 F 02 f.349. 

 anno LXXX septimo mensis marcii die X: zondag 10-03-1387. 

 Quarta post octavas sacramenti: woensdag 19-06-1387. 

 

BP 1177 f 349r 01 za 09-03-1387. 

Destijds hadden Egidius gnd van den Bossche zvw Arnoldus gnd 

Wolpharts en Johannes zvw Paulus Kersmaker uitgegeven aan Johannes 

gnd van Boert alias gnd Goetgeselle (1) 11 morgen land, in Rosmalen, 

beneden de plaats gnd die Loefaartse Hoeve enerzijds en een gemene 

waterlaat gnd wetering anderzijds, (2) 8 morgen land, aldaar, tussen 

een gemene weg enerzijds en een gemene dijk anderzijds, (3) 8 lopen 

roggeland, gnd die Westelvoert, ter plaatse gnd die Loefartse Hoeve, 

tussen Jacobus Oeden soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

hun gebouwen, voor (a) cijnzen aan de stad Den Bosch, (b) aan de 

kerkfabriek van Sint-Jan? in Den Bosch, (c) 4 penning aan de naburen 

in Rosmalen, (d) een cijns aan hr Ludovicus van Berlaer, (e) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Wijnricus Screijnmaker, 

gaande uit voornoemde 8 lopen roggeland, (f) een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, te leveren aan voornoemde Egidius en Johannes 

zvw Paulus Kersmaker. Vervolgens hadden eerstgenoemde Egidius en 

Johannes beloofd andere lasten van deze erfgoederen af te handelen. 

Thans beloofde voornoemde Johannes zvw Paulus Kersmaker voornoemde 

Egidius hiervan schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Egidius dictus van den Bossche filius 

quondam Arnoldi dicti Wolpharts et Johannes filius quondam (dg: 

Joh) Pauli Kersmaker undecim jugera terre sita in parochia de 

Roesmalen infra locum dictum die Loefaertssche Hoeve ex uno et 

inter communem aqueductum (dg: ex) dictum weteringe ex alio item 

octo iugera terre sita ibidem inter communem plateam (dg: ex uno 

et inter) ibidem ex uno et inter communem aggerem (dg: ex alio) 

ibidem ex alio atque octo lopinatas terre siliginee dictas die 

Westelvoert sitas in loco dicto die Loefartsche Hoeve inter 

hereditatem Jacobi (dg: ode) Oeden soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio simul cum edificiis ad dictas hereditates de jure 

spectantibus dedissent ad hereditariam paccionem Johanni dicto de 

Boert alias dicto Goetgeselle scilicet pro (dg: quatuor denariis 

vicinis de Roesmalen exinde solvendis) censibus opido de 

Buscoducis et fabrice ecclesie sancti ?evangeliste in Busco exinde 

solvendis de jure atque pro quatuor denariis vicinis de Roesmalen 

atque pro censu domini Ludovici de Berlaer exinde solvendis atque 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

Wijnrico Screijnmaker ex dictis octo lopinatis terre siliginee 

?necnon pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco dictis Egidio et (dg: fi) Johanni filio quondam 

Pauli Kersmaker exinde solvendis et #cum# deinde primodicti 

Egidius et Johannes promisissent indivisi super omnia dicto 

Johanni de Boert de dictis hereditatibus cum suis edificiis 

warandiam prestare pro censibus et paccione antedictis et omnem 

aliam obligationem deponere prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Johannes filius dicti quondam 

Pauli (dg: Ker) Kersmaker promisit super habita et habenda #dictum 

Egidium# de predictis censibus et paccione et ab omnibus 

obligationibus et promissione predicta indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 349r 02 zo 10-03-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 
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schrijvers, in aanwezigheid van Henricus Kersmaker zvw Johannes, 

Severinus zv Laurencius Kersmaker, Jacobus Meelman en Mijchael zvw 

Mijchael Lokens soen. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Henrico Kersmaker 

filio quondam Johannis Severino filio Laurencii Kersmaker Jacobus! 

Meelman et Mijchaele filius! quondam Mijchaelis Lokens soen 

testibus acta in camera scriptorum (dg: present) anno LXXX septimo 

(dg: ho) mensis marcii die X hora (dg: pri none) none. 

 

BP 1177 f 349r 03 wo 19-06-1387. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen en Johannes van Edingen ev 

Mechtildis dvw Henricus van Oerscot maakten een erfdeling van 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes Noppen. 

Voornoemde Henricus Noppen kreeg (1) de goederen van voornoemde 

wijlen Johannes Noppen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onlant, 

(2) een b-erfcijns van 4 pond geld, die Hermannus Scuwinc aan 

voornoemde wijlen Johannes Noppen, tbv hem en zijn vrouw Enghelberna, 

beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, gnd 

Braakmeer, in de parochie van Den Bosch, tussen de gemeint enerzijds 

en de waterlaat van de hertog anderzijds, (3) een b-erfcijns75 van 50 

schelling geld, gaande uit een huis en erf van wijlen Arnoldus 

Poeldonc, in Den Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van wijlen 

Nijcholaus Pijeke, (4) een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia, 

die voornoemde wijlen Johannes Noppen beurde, gaande uit een erfgoed 

in Liemde, (5) een b-erfpacht van 5 lopen rogge, die voornoemde 

wijlen Johannes Noppen beurde, gaande uit een erfgoed in Liemde, (6) 

een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Noppen, in Den Bosch, 

in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes die Custer enerzijds 

en een ander huis en erf van voornoemde wijlen Johannes Noppen, dat 

ten deel valt aan voornoemde Johannes van Edingen, anderzijds, (7) de 

helft van een tuin van voornoemde wijlen Johannes Noppen, aldaar, 

achter de huizen van voornoemde wijlen Johannes Noppen, over het 

water, tussen erfgoed van wijlen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en 

erfgoed van Sijmon van Ghewanden anderzijds, te weten de helft direct 

naast voornoemd erfgoed van wijlen Ghisbertus Lijsscap, deze helft 

echter verminderd met een weg die behoort aan Johannes van Edingen, 6 

voet breed af te meten vanaf een esboom die daar staat achter het 

midden van de tuin, en 30 voet lang, welke weg direct naast het water 

ligt. 

 

Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen et Johannes de 

Edingen maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Henrici de Oerscot palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuor fecisse de bonis eis de morte dicti 

Johannis Noppen successione advolutis mediante qua divisione bona 

dicti quondam Johannis Noppen sita in parochia de Rode sancte Ode 

ad locum dictum Onlant cum suis attinentiis universis quocumque 

sitis item hereditarius census quatuor librarum monete quem 

Hermannus Scuwinc promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

Noppen ad opus sui et ad opus Enghelberne eius uxoris hereditarie 

nativitatis Domini ex quadam pecia terre dicta communiter 

Braecmere sita in parochia de Busco inter cmmunitatem ex uno et 

inter aqueductum ducis ibidem ex alio prout in litteris item 

hereditarius census L solidorum monete solvendus ex domo et area 

quondam Arnoldi Poeldonc sita in Busco ad forum (dg: iuxta) 

                         
75 Zie → BP 1177 f 370bisar 01 do 18-07-1387, verkoop van deze 

erfcijns. 
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contigue iuxta hereditatem quondam Nijcholai Pijeke item 

hereditarius census (dg: X solidorum anti XL solidorum item here) 

X solidorum antique pecunie quem dictus quondam Johannes Noppen 

solvendum habuit ex hereditate sita in Liemde item hereditaria 

paccio quinque lopinorum siliginis quam dictus quondam Johannes 

Noppen solvendam habuit ex hereditate sita in Liemde #+{BP 1177 f 

349r 04}# ut dicebat dicto Henrico Noppen cesserunt in partem 

super quibus et jure promitens ratam servare et (dg: ob) et dampna 

equaliter portabunt. Testes (dg: Ouden et Berwout datum quinta 

post sacramenti) testes Ywanus et (dg: Stierken) #Berwout# datum 

quarta post octavas sacramenti. {invoegen BP 1177 f 349r 06}. 

 

BP 1177 f 349r 04 wo 19-06-1387. 

{invoegen in BP 1177 f 349r 03}. 

+ domus et area dicti quondam Johannis Noppen sita in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis die Custer ex uno et 

inter reliquam domum et aream dicti quondam Johannis Noppen [que] 

reliqua domus et area dicto Johanni de Edingen mediante eadem 

divisione cessit in partem ex alio. 

 

BP 1177 f 349r 05 wo 19-06-1387. 

Voornoemde Johannes van Edingen kreeg (1) de goederen van voornoemde 

wijlen Johannes Noppen, in Liemde, zoals Wolterus Coelborner alias 

gnd Lijsskens Man van den Perre die thans als hoevenaar bezit, (2) 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 6 pond 

geld, die Johannes gnd Swertinc en Wolterus zv Johannes van 

Oesterwijc aan voornoemde wijlen Johannes Noppen beloofd hadden, een 

helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit een kamp van 2½ morgen, onder de vrijdom van Den Bosch, 

tussen Petrus gnd Alart enerzijds en Laurencius gnd Boijen 

anderzijds, (3) een huis76 en erf van voornoemde wijlen Johannes 

Noppen, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Jacobus 

Noppen enerzijds en een ander huis en erf van voornoemde Johannes 

Noppen, dat ten deel valt aan voornoemde Henricus, anderzijds, (4) de 

helft van een tuin van voornoemde wijlen Johannes Noppen, aldaar 

achter de huizen gelegen van voornoemde wijlen Johannes Noppen, over 

het water, tussen erfgoed van wijlen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en 

erfgoed van Sijmon van Ghewanden anderzijds, te weten de helft 

richting erfgoed van Sijmon van Gewanden, (5) een weg, uit de andere 

helft van de tuin, welke helft ten deel valt aan voornoemde Henricus, 

direct naast het water gelegen, 6 voet breed, af te meten vanaf een 

esboom die daar staat, richting de andere helft van de tuin, en 30 

voet lang. 

 

Et mediante qua divisione bona dicti quondam Johannis Noppen sita 

in Liemd (dg: -e) cum suis atinentiis universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: extra) prout Wolterus Coelborner 

(dg: huiusmodi bona cum suis attinentiis tamquam co) alias dictus 

Lijsskens Man van den Perre tamquam colonus possidet pro presenti 

item hereditarius census XL solidorum monete de hereditario censu 

sex libarum monete quem Johannes dictus Swertinc et Wolterus 

filius Johannis de Oesterwijc promiserunt se daturos et soluturos 

dicto quondam Johanni Noppen hereditarie mediatim (dg: ...) 

Remigii et mediatim Johannis ex uno campo duo et dimidium iugera 

terre continente sito infra libertatem opidi de Busco inter 

hereditatem Petri dicti Alart ex uno et inter hereditatem 

Laurencii dicti Boijen ex alio prout in litteris (dg: dicto 

                         
76 Zie → BP 1177 f 367r 13 wo 19-06-1387, Johannes van Edingen had de 

dag vóór de deling dit huis en erf, helft van de tuin en de weg 

(3,4,5) al verkocht. 
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Johanni de Edinghen cesserunt in partem ut alter recognovit super 

quibus etc promittens ratam servare .. ex et dampna equaliter 

portabunt) item domus et area dicti quondam Johannis Noppen (dg: 

ex uno et inter reliquam domum) #sita in Busco in vico Vuchtensi# 

inter hereditatem (dg: Johannis dicti die Custer) #Jacobi Noppen# 

ex uno et inter reliquam domum et aream dicti Johannis Noppen que 

relique domum et area predicto Henrico mediante eadem divisione 

cesserunt in partem ex allio #+ { BP 1177 f 349r 07 invoegen}# 

dicto Johanni de Edingen cesserunt in partem ut alter recognovit 

super quibus etc promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 349r 06 wo 19-06-1387. 

{invoegen in BP 1177 f 349r 03 na 04}. 

atque medietas orti dicti quondam Johannis Noppen siti (dg: retro 

domo) ibidem retro domos dicti quondam Johannis Noppen ultra aquam 

inter hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap [ex uno] et inter 

hereditatem Sijmonis de Ghewanden ex alio scilicet illam 

medietatem dicti orti que medietas sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti quondam Ghisberti Lijsscap minus tamen de dicta 

medietate dicti orti (dg: v) quadam via spectante ad Johannem de 

Edingen que via (dg: continet ubique) sita est contigue iuxta 

dictam (dg: acq) aquam ibidem et que via continet ubique sex 

pedatas in latitudine mensurando ab arbore dicta essche (dg: sita) 

consistente ibidem retrorsum dictam (dg: aquam) #medietatem dicti 

orti# et que via continet in longitudine XXX pedatas vel circiter 

prout (dg: ....) dicta via ibidem est sita et limitata. 

 

BP 1177 f 349r 07 wo 19-06-1387. 

{invoegen in BP 1177 f 349r 05}. 

+. 

atque medietas orti dicti quondam Johannis Noppen siti ibidem 

retro domos dicti quondam Johannis Noppen ultra aquam inter 

hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

Sijmonis de Ghewanden ex alio scilicet illa medietas que sita est 

versus hereditatem Sijmonis de Gewanden atque quadam via de 

reliqua medietate dicti orti que via sita est contigue iuxta 

dictam aquam ibidem et que via continet ubique sex pedatas in 

latitudine mensurando ab arbore dicta essche consistente ibidem 

versus dictam reliquam medietatem spectantem ad dictum Henricum 

Noppen orti predicti et que via continet in longitudine XXX 

pedatas vel circiter prout dicta via ibidem est sita et limitata. 

 

1177 mf9 F 03 f.349v. 

 Quinta post oculi: donderdag 14-03-1387. 

 

BP 1177 f 349v 01 do 14-03-1387. 

Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken ev Hilla dv Jacobus 

gnd Leijten soen verkocht aan Lambertus van den Camp zvw Gerardus van 

den Camp 7 hont land, in Berghem, achter de plaats gnd Schadewijk, 

tussen Truda van den Camp wv voornoemde Gerardus van den Camp 

enerzijds en Godefridus zvw Andreas van Berlikem anderzijds. 

 

Nijcholaus filius naturalis quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie 

Jacobi dicti Leijten soen septem hont terre sita in parochia de 

Berchen retro locum dictum Scadewijc inter hereditatem Trude van 

den Camp #relicte quondam Gerardi van den Camp# ex uno et inter 

hereditatem Godefridi filii quondam Andree de Berlikem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Lamberto van den Camp filio quondam 

Gerardi van den Camp #predicti# promittens super habita et habenda 
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warandiam et questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere. Testes Ywanus et Aa datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 349v 02 do 14-03-1387. 

Johannes gnd Joseph zvw Danijel gnd Joseph verkocht aan Johannes van 

der Heijden een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit de helft in 1 zesterzaad roggeland met 

gebouwen, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen 

Lambertus die Wever enerzijds en kvw Reijnkinus gnd Brouwer 

anderzijds, geheel de zeserzaad reeds belast met 7 hoenderen en ½ 

spijnt raapzaad. 

 

Johannes dictus Joseph filius quondam Danijelis dicti Joseph 

hereditarie vendidit Johanni van der Heijden hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex (dg: u) 

medietate ad dictum venditorem spectante #in# una sextariata terre 

siliginee sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel 

Eijnde inter hereditatem Lamberti #die Wever# ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Reijnkini dicti Brouwer (dg: et ex 

att) #ex alio# in edificiis supra dictam (dg: peciam) #sextariatam 

terre# terre consistentibus ut dicebat promittens warandiam et 

aliam (dg: de) obligationem deponere excepta (dg: octo p) septem 

pullis et dimidio spijnt seminis raparum ex dicta integra 

sextariata cum suis edificiis de jure solvendis (dg: et su). 

Testes Gerardus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 03 do 14-03-1387. 

Henricus van der Heijden zvw Henricus van der Heijden beloofde aan 

Goeswinus zv hr Arnoldus gnd Jabbe priester 10 oude schilden, 40 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Allerheiligen over een 

jaar (zo 01-11-1388) te betalen. 

 

Henricus van der Heijden filius quondam Henrici van der Heijden 

(dg: de Dornem) promisit Goeswino filio domini Arnoldi dicti Jabbe 

presbitri X aude scilde scilicet XL Hollant placken pro quolibet 

scilt computato (dg: ad) ab omnium sanctorum proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes #Ghemert et# Luce (dg: et Berwou) datum 

supra. 

 

BP 1177 f 349v 04 do 14-03-1387. 

Arnoldus die Haen zv Arnoldus die Haen van Druenen beloofde aan 

Goeswinus zv hr Arnoldus Jabbe priester 10 gulden, 30 Hollandse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Allerheiligen over een jaar (zo 

01-11-1388) te betalen. 

 

Arnoldus die Haen filius Arnoldi die Haen !die Druenen promisit 

Goeswino filio domini Arnoldi Jabbe presbitri X (dg: f) gulden 

scilicet XXX Hollant placken pro quolibet (dg: scil) gulden 

computato seu valorem (dg: ad) ab omnium sanctorum proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 05 do 14-03-1387. 

Henricus Weijer van Berchen gaf uit aan Gheerlacus Boest een hofstad 

in Den Bosch, in een weg die loopt van de Hinthamerstraat naar de 

plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van Lijt 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Gheerlacus Boest anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 10½ penning oude cijns aan de hertog, 

(2) 3 schelling gemeen paijment aan dekaan en kapittel van de Sint-



Bosch’ Protocol jaar 1387 02. 

 

150 

Janskerk in Den Bosch, en thans voor (3) een n-erfcijns77 van 5 pond 

geld, met Kerstmis te betalen. Uitgever en zijn zoon Rijcoldus 

beloofden lasten af te handelen. 

 

Henricus Weijer de Berchen domistadium cum suis attinentiis situm 

in Busco in (dg: di) vico tendente a vico Hijntamensi versus locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Arnoldi de Lijt ex 

uno et inter hereditatem Gheerlaci Boest ex alio dedit ad 

hereditarium censum dicto Gheerlaco Boest ab eodem hereditarie 

possidendum pro (dg: III solidis) X et dimidio denariis antiqui 

census domino duci et pro tribus solidis communis pagamenti decano 

et capitulo ecclesie sancti Johannis in Busco exinde dandis et pro 

hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie (dg: purificationis) #nativitatis Domini# ex premissis 

promittentes et cum eo Rijcoldus eius filius indivisi super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Ywanus et Theodericus datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 06 do 14-03-1387. 

Johannes zvw Ghisbertus van Loen droeg over aan Henricus van Hedel, 

tbv mr Wolphardus van Ghiessen 2 stukken land, in Maren, (1) ter 

plaatse gnd Dicpart, tussen Willelmus van Loen enerzijds en 

voornoemde mr Wolphardus anderzijds, (2) ter plaatse gnd op Nulende, 

tussen voornoemde mr Wolphardus enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Maren anderzijds, belast met zegedijken en sloten. 

 

Johannes filius quondam Ghisberti de Loen (dg: dimidiam) duas (dg: 

par) pecias terre sitas in parochia de Maren (dg: in loco d) 

quarum una in loco dicto Dicpart inter hereditatem Willelmi de 

Loen ex uno et inter hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen ex 

alio atque altera ad locum dictum op (dg: Nuv) Nulende inter 

hereditatem dicti magistri Wolphardi ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de (dg: Empel) #Maren# ex alio #sunt site# 

ut dicebat supportavit Henrico de Hedel ad opus dicti magistri 

Wolphardi promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

zeghediken et fossatis ad hac spectantibus et infra terram sitis 

(dg: ab). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 07 do 14-03-1387. 

Goeswinus van Best droeg over aan Walterus Delijen soen 27½ oude 

schild, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, die Nijcholaus gnd 

Moelner van Straten beloofd78 had aan Hermannus gnd die Bijter, en 

die voornoemde Hermannus overgedragen79 had aan voornoemde Goeswinus. 

 

Goeswinus de Best viginti septem et dimidium aureos denarios 

communiter aude scilde vocatos scilicet quatuor florenos aureos 

communiter gulden vocatos pro tribus dictorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum computato (dg: 

promissos d) quos Nijcholaus dictus Moelner de Straten (dg: d) 

Hermanno dicto die Bijter promiserat et quos dictus Hermannus 

prefato Goeswino supportaverat prout in litteris dicebat contineri 

supportavit Waltero Delijen soen (dg: p). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 08 do 14-03-1387. 

Aleijdis dvw Henricus gnd Baecs gaf uit aan Bartholomeus gnd Meus zvw 

                         
77 Zie → BP 1182 p 105r 01 vr 04-06-1400 (1), overdracht van de helft 

van de cijns. 
78 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”. 

79 Zie ← BP 1177 f 326r 06 za 17-11-1386, overdracht van de schuldbekentenis. “4 
gulden voor 3 oude schilden gerekend”. 
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Godefridus gnd Marcelijs soen twee kamers met ondergrond in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Windmolenberg naar 

de brug naar het klooster Porta Celi, tussen erfgoed van Henricus van 

Baex enerzijds en het woonhuis van voornoemde Aleijdis anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemde straat achterwaarts tot aan de gemene 

stroom; de uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groot aan de hertog, 

(2) 2½ schelling gemeen paijment aan het Geefhuis in Den Bosch, (3) 

een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment aan het Leprozenhuis 

bij Den Bosch, en thans voor (4) een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen. Uitgeefster en haar dochter Yda 

beloofden lasten af te handelen. 

De gebouwen van de twee kamers zullen altijd bevestigd blijven in het 

woonhuis van voornoemde Aleijdis, zoals ze nu al bevestigd zijn. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici dicti Baecs cum tutore (dg: .) duas 

cameras cum suo fundo et ortum sitos in Busco in vico tendente a 

loco dicto Wijnmolenberch versus (dg: vers) pontem per quem (dg: 

itur) itur versus conventum de (dg: pontem) Porta Celi inter 

hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter hereditatem (dg: di) 

domum habitationis dicte Aleijdis ex alio tendentes a dicto vico 

retrorsum usque ad communem aquam ibidem currentem ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Bartholomeo dicto Meus filio quondam 

Godefridi dicti Marcelijs soen ab eodem hereditarie possidendos 

pro duobus grossis antiquis domino duci et pro duobus et dimidio 

solidis communis pagamenti (dg: exinde so) mense sancti spiritus 

in Busco et pro hereditario censu X solidorum communis (dg: .) 

#pagamenti# domui leprosorum prope Buscum exinde solvendis dandis 

#etc# atque pro hereditario censu XX solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens cum 

tutore #et cum Yda eius filia# warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione quod edificia 

dictarum duarum camerarum perpetue manebunt fixa imposita et 

firmata et (dg: de) edificata in edificiis dicte domus 

habitationis dicte Aleijdis prout ibidem infixa iniuncta et 

firmata apposita et conedificata sunt pro presenti ut ipsi mutuo 

recognoverunt. Testes (dg: Rover) Ywanus et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 09 do 14-03-1387. 

Laurencius Boijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius Boijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 10 do 14-03-1387. 

Jkvr Margareta wv Hubertus van Goubordingen verklaarde ontvangen te 

hebben van erfg vw Henricus Belen soen alle achterstallige termijnen 

van een b-erfcijns van 20 pond, die Johannes Coman betaalt, gaande 

uit goederen in Blaerthem Sint-Severinus, die waren van wijlen 

voornoemde Henricus Belen soen, en welke cijns nu aan voornoemde jkvr 

Margareta behoort. 

 

Solvit 4–or placken. 

Domicella Margareta relicta quondam Huberti de Goubordingen palam 

recognovit sibi #fore satisfactum# per heredes quondam Henrici 

Belen soen ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem occacione hereditarii 

census XX (dg: so) librarum quem Johannes Coman !ex quibusdam bonis 

sitis in Blaerthem sancti Severini que bona fuerant quondam (dg: 

H) dicti Henrici Belen soen et qui census nunc ad dictam 

domicellam Margaretam spectat. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 349v 11 do 14-03-1387. 

Baudekinus Comans soen, Reijnkinus zvw Johannes gnd Oemer en 

Leonardus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem beloofden aan 

Alveradis evw Arnoldus van der Kemennaden, gedurende {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Baudekinus Comans soen Reijnkinus filius quondam Johannis dicti 

Oemer et Leonardus filius Henrici dicti Jonghe Heijn de 

Heijnxtstem promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Alveradi uxori #quondam# Arnoldi van der Kemennaden ad 

spacium. 

 

BP 1177 f 349v 12 do 14-03-1387. 

Alveradis wv Arnoldus van der Kemennaden verhuurde aan Baudekinus 

Comans soen, Reijnkinus zvw Johannes Oemer en Leonardus zv Henricus 

gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem de helft in 12 morgen land, in de 

dingbank van Alem, tussen erfgoed gnd Her Baudekens Kamp enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Goetkijnt anderzijds, voor een periode 

van 7 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1386), per 

jaar voor 14 oude schilden, met Sint-Martinus te betalen, belast met 

de onraad. Twee brieven. De brief overhandigen aan een van hen. 

 

Solvit ....... LIIII ........ 

Alveradis relicta quondam Arnoldi van der Kemennaden (dg: sept 

sex) #medietatem ad se spectantem in duodecim# iugera terre sita 

in (dg: parochia de de) jurisdictione de Alem (dg: in loco) inter 

hereditatem dictam Her Baudekens Camp ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Goetkijnt ex alio ut dicebat locavit Baudekino 

Comans soen Reijnkino filio quondam Johannis Oemer et Leonardo 

filio Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnx#t#stem ab eisdem ad 

spacium septem annorum (dg: datam) post Martini proxime preteritum 

sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum septem 

annorum pro quatuordecim aude scilde seu valore dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum septem annorum Martini et primo 

termino Martini proxime futuro promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus ad dictam medietatem de 

jure spectantibus et (dg: pertin) solvendis et alii repromiserunt 

indivisi super omnia et quod ipsi annua onera dicta onraet ad 

dictam medietatem de jure (dg: spe) solvenda seu (dg: exinde sol) 

ad hanc de jure spectantia dictis septem annis dabunt et exsolvent 

et in bona disposicione observabunt sic quod dicte Alveradi dampna 

exinde non eveniant dictis septem annis durantibus. Testes datum 

supra. Et duplicetur. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1177 f 349v 13 do 14-03-1387. 

De gezusters Elizabeth en Aleijdis, dv Gerardus Broes soen van der 

Wedehage, vroegen aan hun vader om toestemming buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten te mogen gaan van hun vader. 

 

Elizabeth et Aleijdis sorores filie Gerardi (dg: Br) Broes soen 

(dg: de Ude) van der Wedehage cum instantia qua decuit petierunt a 

dicto Gerardo licenciam exeundi et eeundi extra domum expensas et 

convictum dicti Gerardi sub modo emancipationis et dictus Gerardus 

annuens dedit eis ....... potestatem exeundi etc. Testes Ywanus et 

Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 349v 14 do 14-03-1387. 

Voornoemde Gerardus Broes soen beloofde aan Johannes van Breda 60 

oude schilden na maning te betalen. 
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Dictus Gerardus Broes soen promisit Johanni de (dg: Bre) Breda LX 

aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 F 04 f.350. 

 Quinta post oculi: donderdag 14-03-1387. 

 mensis marcii die XIIII: donderdag 14-03-1387. 

 

BP 1177 f 350r 01 do 14-03-1387. 

Willelmus Scoute van Hijntham verkocht aan Gerardus van Dierenborch 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een hofstad, in Hintham, tussen Hubertus gnd Ansems soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met gebouwen, reeds belast 

met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Willelmus Scoute de (dg: He) Hijntham hereditarie vendidit Gerardo 

de Dierenborch hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis #Domini# ex domistadio (dg: cum suis 

edificiis) sito in Hijntham inter hereditatem Huberti dicti (dg: 

..) Ansems soen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam 

ex alio atque ex edificiis dicti domistadii universis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: .. et s) excepto hereditario censu quatuor librarum 

dicte monete exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Ywanus 

et Rover datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 350r 02 do 14-03-1387. 

Lambertus zvw Arnoldus Reijners soen van Vucht beloofde aan Henricus 

gnd Vinckelman een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi Reijners soen de Vucht promisit 

super omnia se daturum et soluturum Henrico dicto Vinckelman 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex omnibus suis bonis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 350r 03 do 14-03-1387. 

Hr Johannes van Dongherode ridder ev vrouwe Aleijdis dvw Leonius van 

Kessel verkocht aan Johannes Bathen soen 16 hont land, die waren van 

wijlen voornoemde Leonius, in Kessel, ter plaatse gnd in het 

Stroebroek, tussen Gerardus Mudekens soen enerzijds en Theodericus 

Hermans soen anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat 

aldaar en met het andere eind aan voornoemde hr Johannes, belast met 

waterlaten. 

 

Dominus Johannes de Dongherode (dg: sedecim hont terre sita in 

parochia de Ghestel in Kessel in que fuerant quondam) miles 

maritus et tutor legitimus ut asserebat domine Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Leonii de Kessel (dg: sex...) sedecim hont terre que 

fuerant dicti quondam Leonii sita in parochia de Kessel in loco 

dicto int Stroebroec inter hereditatem Gerardi Mudekens soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: Gerardi Hu) Theoderici Hermans soen 

ex alio tendentia cum uno fine ad aqueductum ibidem et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti domini Johannis ut dicebat vendidit 

Johanni Bathen soen promittens (dg: w) super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: ex) aqueductibus ad hoc de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 350r 04 do 14-03-1387. 

Arnoldus van Dongherode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Arnoldus de Dongherode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 350r 05 do 14-03-1387. 

Arnoldus Luten soen van Bucstel, Nijcolaus gnd Coel Hannen soen, 

Mathijas van Over die Aa en Petrus Weggehaze beloofden aan Henricus 

Dicbier zv Godefridus 55 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden 

gerekend of de waarde, met Vastenavond aanstaande (di 19-02-1387) te 

betalen. 

 

Arnoldus Luten soen de Bucstel Nijcolaus dictus Coel Hannen soen 

et Mathijas (dg: van de) van Over die Aa Petrus Weggehaze 

promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi LV gulden scilicet XXX 

Hollant placken pro quolibet (dg: gudd) gulden seu valorem de XXX 

Hollant placken ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 350r 06 do 14-03-1387. 

Theodericus van den Hoevel ev Aleijdis dvw Walterus van den Kerchof 

droeg over aan de broers Nijcholaus en Theodericus, zvw Petrus gnd 

Jutten soen een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en hofstad van Petrus van 

Erpe, in Geffen, en boomgaard en land van voornoemde Petrus aldaar, 

naast voornoemd huis en hofstad gelegen. De brief overhandigen aan 

een van hen. 

 

Solvit 4 plack. 

Theodericus van den Hoevel (dg: hereditariam) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Walteri 

van den Kerchof hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis ex domo et domistadio Petri de Erpe 

sitis in parochia de Gheffen de pomerio et terra eiusdem Petri 

ibidem sitis iuxta domum et domistadium predictas ut dicebat 

supportavit Nijcholao et Theoderico fraribus filiis quondam Petri 

dicti Jutten soen #cum ?omnibus litteris# promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Aa datum 

supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1177 f 350r 07 do 14-03-1387. 

Willelmus van Mechelen ev Margareta dvw hr Ghisbertus van Audenhoven 

verkocht aan Henricus van den Velde een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

huis80 en schuur met ondergrond, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, tussen Henricus van Helmont en 

Arnoldus van der Braken enerzijds en Henricus gnd Heren Godevarts 

soen en Johannes Leijten anderzijds, strekkend met een eind aan de 

gemene weg, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Oirschot. 

 

Willelmus de (dg: Mechlenen) Mechelen #maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam domini Ghisberti de Audenhoven# 

hereditarie vendidit Henrico van den Velde hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo horreo (dg: et) cum 

suis fundis et orto et hereditatibus eis adiacentibus sitis in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Hedel inter hereditatem 

Henrici de Helmont et Arnoldi van der Braken ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: filii) dicti Heren Godevarts soen et 

                         
80 Zie → BP 1179 p 387r 06 do 25-04-1392 (1), verkoop erfpacht uit 

onder meer dit huis. 
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Johannis Leijten ex alio (dg: ut dicebat promittens super omnia 

war) tendentibus cum uno fine ad communem plateam ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis #mensure de Oerscot# exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 350r 08 do 14-03-1387. 

Ghiselbertus van Ghestel zvw Johannes gnd Roefs soen verkocht aan 

Willelmus gnd Terijs soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd gnd 

die Rijt, in Boxtel, ter plaatse gnd aan den Bosse, beiderzijds 

tussen voornoemde verkoper, met een eind strekkend aan erfgoed van de 

heer van Boxtel. 

 

Ghiselbertus de Ghestel filius quondam Johannis dicti Roefs soen 

hereditarie vendidit Willelmo dicto Terijs soen hereditariam 

paccionem unius modii sliginis (dg: s...) mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam prato dicto die Rijt sito in parochia de Bucstel ad locum 

dictum aen (dg: Gl) den Bossche inter hereditatem dicti venditoris 

ex (dg: uno et inter h) utroque latere coadiacentem tendente cum 

uno fine ad hereditatem domini de Bucstel ut dicebat promitens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 350r 09 do 14-03-1387. 

En hij kan terugkopen gedurende 12 jaar, ingaande heden, met 11 

Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de 

waarde, en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van schepenen, Therijs van den Wiel, Henricus 

van den Velde, Willelmus van Mechelen en Theodericus Floren. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium XII annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper quando voluerit cum XI Brabant dobbel 

scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu 

valorem et cum arrestadiis ut in forma testibus scabinis et 

Therijs van den Wiel Henrico van den Velde Willelmo de Mechelen 

Theoderico Floren acta in camera mensis marcii die XIIII hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 350r 10 do 14-03-1387. 

(dg: Henricus gnd Aben soen). 

 

(dg: Henricus dictus Aben soen). 

 

BP 1177 f 350r 11 do 14-03-1387. 

Hr Henricus Buc priester verkocht aan Henricus Aben soen de helft in 

3 stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefsfortse Hoeve, 

(1) beiderzijds tussen Johannes gnd Enghelberen soen, minus een 

stukje land, 1 pas groot, ter lengte van dit stuk land, (2) tussen 

voornoemde Johannes Enghelberen enerzijds en Johannes Sluijter 

anderzijds, (3) tussen erfgoed dat was van Arnoldus van den Berghe, 

nu aan voornoemde Henricus Aben soen behorend, enerzijds en Johannes 

die Keijster anderzijds. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter (dg: tres) #medietatem (dg: ad) ad 

se spectantem in tribus# pecias terre sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto die Loefsfortsche Hoeve quarum una inter 

Johannis dicti Enghelberen soen ex utroque latere et altera inter 
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hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis Enghelberen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Sluijter ex alio et tercia inter hereditatem 

que fuerat Arnoldi van den Berghe nunc ad Henricum Aben soen 

spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis die (dg: Keijs) 

Keijster ex alio minus tamen (dg: uno) de primodicta pecia terre 

particula terre unum passum continente tendente ad longitudinem 

(dg: dicte) primodicte pecie terre ut dicebat (dg: h dedit ad 

here) hereditarie vendidit dicto [Henrico] Aben soen promittens 

(dg: warandiam et obligationem deponere) ratam servare et 

obligationem (dg: e) ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 350r 12 do 14-03-1387. 

Hr Henricus Buc gaf uit aan Henricus Aben soen een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefortse Hoeve, tussen voornoemde 

Henricus Aben soen enerzijds en een gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijns, (2) cijnzen aan de 

naburen, (3) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dominus Henricus Buc peciam terre sitam in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum die Loefortsche Hoeve inter hereditatem Henrici 

(dg: Alen Aben soen) Aben soen (dg: soe) ex uno et inter communem 

viam ex alio ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam paccionem 

dicto Henrico (dg: ab) Aben soen ab eodem hereditarie possidendam 

pro censu dominorum fundi et pro (dg: p) censibus vicinorum exinde 

solvendis dandis etc et 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. Testes (dg: datum supra) Rover et Aa datum q[uinta] 

post oculi. 

 

BP 1177 f 350r 13 do 14-03-1387. 

Henricus van Bruesel en Theodericus Jorijs van den Hamsvoert, wonend 

in Veghel, beloofden aan Johannes van Dordrecht en zijn vrouw jkvr 

Elsbena een lijfrente van 13 oude Franse schilden of de waarde, met 

Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit al hun goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Henricus de Bruesel et Theodericus Jorijs van den Hamsvoert 

#commorantes in Vechel ut dicebant# promiserunt (dg: Johanni de 

Dordr) indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Johanni de Dordrecht et domicelle Elsbene sue uxori vitalem 

pensionem XIII aude scilde Francie seu valorem anno quolibet ad 

eorum vitam et non ultra ad (dg: ..) cathedram Petri ex omnibus 

(dg: et ..) eorum bonis habitis et habendis quocumque sitis et 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 F 05 f.350v. 

 Quinta post oculi: donderdag 14-03-1387. 

 

BP 1177 f 350v 01 do 14-03-1387. 

Offeranus gnd Offeraen Hermans soen verkocht aan Ghisbertus zvw 

Theodericus gnd Proefts soen van Empel ½ morgen land, in Empel, ter 

plaatse gnd in den Roden, beneden aldaar, tussen Johannes van 

Ghenderen en zijn schoonzoon Jacobus Dircs soen enerzijds en Gerardus 

Ruver anderzijds, belast met 1 roede maasdijk, ter plaatse gnd in die 

Veewert, tussen de dijk van jkvr Johanna dvw Willelmus Vrancken 

enerzijds en de dijk van Johannes van Hedel anderzijds. 
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Offeranus dictus Offeraen Hermans soen dimidium iuger terre situm 

in jurisdictione de Empel in loco dicto in den Roden inferius 

ibidem inter hereditatem Johannis de Ghenderen et Jacobi Dircs 

soen eius generi ex uno et inter hereditatem Gerardi Ruver ex alio 

hereditarie vendidit Ghisberto filio quondam Theoderici dicti 

Proefts soen de Empel promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta una virgata aggeris Mose sita in loco dicto in 

die Veewert inter aggerem domicelle Johanne (dg: filie q) filie 

quondam Willelmi Vrancken et inter (dg: hereditatem) aggerem 

Johannis de Hedel ut dicebat. Testes Luce et Ywanus datum quinta 

post oculi. 

 

BP 1177 f 350v 02 do 14-03-1387. 

Henricus Pape van Oerscot en Johannes gnd Scepens soen van Ruermonde 

beloofden aan Willelmus van Berze schoenmaker 50 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1387) te betalen. 

 

Henricus Pape de Oerscot et Johannes dictus Scepens soen de 

Ruermonde promiserunt Willelmo de Berze sutori L licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

octavas (dg: pact pro) pasca proxime futuras persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 350v 03 do 14-03-1387. 

Hr Henricus Buc priester gaf uit aan Johannes zv Jacobus van 

Enghelant 4 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd in het 

Molenbroek, tussen Johannes van Berlikem enerzijds en de gemeint 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 24 schelling aan de stad Den 

Bosch en thans voor een n-erfcijns van 50 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter (dg: duo) quatuor iugera terre sita 

in parochia de Roesmalen in loco dicto int Molenbroec inter 

hereditatem Johannis de Berlikem ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni filio Jacobi 

de Enghelant ab eodem hereditarie possidenda pro XXIIII solidis 

oppido de Busco exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario 

censu quinquaginta solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

Martini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 350v 04 do 14-03-1387. 

Petrus die Wulner beloofde aan Ludingus van Uden 75 lichte schilden, 

12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Petrus die (dg: Wu) Wulner promisit Ludingo de Uden LXXV licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato 

ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 350v 05 do 14-03-1387. 

Theodericus gnd Floren ev Hadewigis wv Theodericus Gheghel zvw 

Heijmannus gnd Gheghel droeg over aan Theodericus, zvw voornoemde 

Theodericus Gegel en Hadewigis, het vruchtgebruik, dat aan voornoemde 

Hadewigis behoort, in de helft81,82 van een ledig erfgoed in Den 

                         
81 Zie ← BP 1175 f 117r 02 za 17-01-1372, Jacobus Meelman verkocht 

aan Johannes de Os plattijnmaker de helft van dit ledig erf. 
82 Zie → BP 1177 f 356v 01 do 25-04-1387, verkoop van deze helft. 
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Bosch, in de Kerkstraat, tussen huis en erf van Mathijas Cleijnael 

enerzijds en huis en erf van Paulus kaarsmaker anderzijds, te weten 

in de helft naast voornoemd huis en erf van Mathijas, welke helft 

voornoemde wijlen Theodericus Ghegel gekocht had van Henricus Vleminc 

zv Johannes gnd Vleminc. 

 

Theodericus dictus Floren maritus (dg: et tutor) legitimus 

Hadewigis eius uxoris (dg: filie) relicte quondam Theoderici 

Gheghel filii quondam (dg: Heijm) Heijmanni dicti Gheghel (dg: 

super su) usufructum dicte Hadewigi competentem in medietate vacue 

hereditatis site in Busco in vico ecclesie inter domum et aream 

Mathije Cleijnael ex uno et inter (dg: h) domum et aream Pauli 

candelatoris ex alio scilicet illam medietatem predicte (dg: ..) 

vacue hereditatis que sita est contigue iuxta dictam domum et 

aream Mathije predicti quam medietatem dictus quondam Theodericus 

Ghegel erga Henricum Vleminc filium Johannis dicti Vleminc (dg: 

exin) emendo acquisiverat prout in litteris supportaverunt 

Theoderico filio dicti quondam Theoderici Gegel et dicte Hadewigis 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum (dg: 

deponere) in dicto usufructu existentem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 350v 06 do 14-03-1387. 

Willelmus van Vlaenderen en zijn vrouw Katherina dvw Arnoldus van den 

Bredeacker gaven uit aan Johannes zvw Jacobus van Berze (1) alle 

erfgoederen en cijnzen, die aan voornoemde Katherina gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, gelegen onder Esch, met de cijnzen die op 

die goederen worden betaald; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

lasten die voornoemde wijlen Arnoldus daaruit had, en thans voor (b) 

een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot 

onderpand (2) de helft in een stuk land gnd die Hoge Akker, 3 lopen 

rogge groot, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Schoorvoort, 

tussen Johannes van den Zande enerzijds en kvw Ludovicus gnd 

Erenbrechts soen anderzijds. 

 

(dg: Vl) Willelmus van Vlaenderen maritus legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Arnoldi van den Bredeacker et 

dicta (dg: K) Katherina cum eodem tamquam tutore omnes hereditates 

#et omnes census (dg: et pacc)# dicte Katherine de morte (dg: su) 

quondam suorum parentum successione advolutas quocumque infra 

parochiam de Essche sitas #simul cum censibus supra dictas 

hereditates de jure solvendis# ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Jacobi de Berze ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus que dictus qondam 

Arnoldus exinde solvere consuevit dandis etc aque pro hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes 

medietatem ad se spectantem in pecia (dg: d) terre dicta die Hoge 

Acker tres lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia 

de (dg: Scijnle) Vucht sancti Petri ad locum dictum op Scoervoert 

inter hereditatem Johannis van den Zande ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Ludovici dicti Erenbrechts soen ex 

alio ad pignus imposuit. Testes Ywanus et Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 350v 07 do 14-03-1387. 

Johannes Sluijsman die Cuper beloofde aan voornoemde Willelmus en 

Katherina 25 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (ma 24-06-
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1387) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388). 

 

(dg: dictus Joh) #Johannes Sluijsman die Cuper# promisit dicto 

Willelmo et Katherine XXV Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant 

placken pro quolibet dobbel seu valorem mediatim Johannis et 

mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 350v 08 do 14-03-1387. 

Johannes die Weder zvw Petrus die Weder van Helmont beloofde aan 

Ludingus van Uden 39 Hollandse gulden, 17 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te 

betalen. 

 

Johannes die Weder filius quondam (dg: W) Petri die Weder de 

Helmont promisit Ludingo de Uden XXXIX Hollant gulden seu pro 

quolibet gulden XVII (dg: Ho) Vleemsche placken ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 350v 09 do 14-03-1387. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Bonthen soen van Bucstel en zijn vrouw 

Aleijdis dvw Johannes gnd Hollander van Lijttoijen deden tbv 

Hermannus voller nzvw Gerongius handschoenmaker en Alardus zv 

Zebertus gnd Wolghe afstand van alle goederen, die aan voornoemde 

Aleijdis gekomen waren na overlijden van haar ouders en na overlijden 

van Bertha van den Hoernic, gelegen onder Lith en Lithoijen, 

uitgezonderd alle goederen, door voornoemde Aleijdis en haar man 

verkocht en vervreemd. De brief overhandigen aan Nolleken Geroncs. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Bonthen soen de Bucstel 

maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis dicti 

Hollander de [Lij]ttoijen et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum 

tutore super omnibus et singulis bonis dicte Aleijdi de morte 

quondam suorum parentum #et de morte quondam Berthe van den 

Hoernic# successione advolutis quocumque locorum infra parochias 

de Lijt et de Lijttoijen sitis ut dicebat exceptis et reservatis 

omnibus bonis et hereditatibus per dictam Aleijdem et eius (dg: 

virum) maritum legitimum seu eorum alterum a quocumque tempopre 

evoluto usque in diem presentem venditis et alienatis (dg: ut) de 

premissis ut dicebant ad opus Hermanni fullonis filii naturalis 

quondam Gerongii cyrothecarii et Alardi filii (dg: A) Zeberti 

dicti Wolghe renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte eorum deponere). Testes datum supra. 

Tradetur littera Nolleken Geroncs. 

 

BP 1177 f 350v 10 do 14-03-1387. 

Jacobus gnd Fuijnsel verkocht aan Petrus die Sluijter zvw Johannes 

Mombaer van Hezewijc 1/3 deel van een stuk land, 10 bunder minus 36½ 

roeden groot, gnd die Langdonk, in Dinther, tussen erfgoed van de 

investiet van de kerk van Heeswijk enerzijds en Nijcholaus Daelman en 

Theodericus Moelner anderzijds, met de wegen die hierbij horen en met 

de wegen die erover gaan, aan hem uitgegeven door Arnoldus zvw 

Egidius van Ghele, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Jacobus dictus Fuijnsel (dg: ter) terciam partem cuiusdam pecie 

terre X (dg: iugera) bonaria minus triginta sex et dimidia 

virgatis terre continentis dicte communiter die Langdonc site in 

parochia de Dijnther inter hereditatem investiti ecclesie de 

Hezewijc ex uno et inter hereditatem Nijcholai Daelman et 

Theoderici Moelner ex alio simul cum viis ad dictam terciam partem 

de jure spectantibus et cum viis per huiusmodi terciam partem 
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transeuntibus datam sibi ad censum ab Arnoldo (dg: de Ghele) filio 

quondam Egidii de Ghele prout in litteris vendidit Petro die (dg: 

s) Sluijter filio quondam Johannis Mombaer de Hezewijc supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 350v 11 do 14-03-1387. 

Denkinus Hannen soen verkocht aan Theodericus Luwe zvw Theodericus 

Proefts van Empel ½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Pulsbroek. 

 

Denkinus Hannen soen dimidium iuger terre #ad se spectans# situm 

in jurisdictione de Empel in loco dicto Pulsbroec (dg: inter here) 

in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico Luwe filio quondam Theoderici Proefts (dg: 

soen) de Empel promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam [de hereditate] ab omnibus aggere et censu libera et ab 

omni onere libera. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 F 06 f.351. 

 anno LXXX septimo mensis marcii die XIIII: 

  donderdag 14-03-1387. 

 Quinta post jubilate: donderdag 02-05-1387. 

 Secunda post letare: maandag 18-03-1387. 

 Quinta post letare: donderdag 21-03-1387. 

 

BP 1177 f 351r 01 do 14-03-1387. 

Johannes zvw Jacobus van Berze zvw Johannes van Berze de oudere droeg 

over aan zijn zwager Johannes Sluijsman de helft in een huis83, erf 

en tuin, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Petrus van den Steenweg enerzijds en erfgoed van Gerardus szvw 

Arnoldus van Scijnle anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan 

erfgoed van voornoemde wijlen Arnoldus van Scijnle, welk huis, erf en 

tuin voornoemde wijlen Jacobus van Berze gekocht had van Enghelberna 

gnd Been wv Johannes Glazenmaker en Yda, dv voornoemde Enghelberna en 

wijlen Johannes, en welke helft aan hem gekomen was na erfdeling. 

 

Johannes filius quondam Jacobi de Berze filii quondam Johannis de 

Berze senioris medietatem ad se specantem in domo et area et orto 

sitis in Busco ad vicum Hijnthamensem inter hereditatem Petri de 

Lapidea Via ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: fi) generi 

quondam Arnoldi de Scijnle ex alio tendentibus retorsum usque ad 

hereditatem dicti quondam Arnoldi de Scijnle ibidem sitam quos 

domum et aream et ortum dictus quondam Jacobus de Berze erga 

Enghelbernam dictam Been relictam quondam Johannis !vitificis et 

Ydam filiam Enghelberne et quondam Johannis predictorum (dg: 

prout) emendo acquisiverat prout in litteris (dg: supportavit) et 

que medietas sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta et sibi de (dg: morte quondam) mediante divisione habita 

inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat 

supportavit Johanni Sluijs-(dg: ...)-man suo sororio cum litteris 

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

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

Ywanus et Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 351r 02 do 14-03-1387. 

Voornoemde Johannes Sluijsman beloofde aan voornoemde Johannes zvw 

voornoemde Jacobus van Berze een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit voornoemd huis, erf en 

                         
83 Zie → BP 1178 f 021v 01 di 18-02-1388 (1), verkoop van dit huis. 
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tuin. 

 

Dictus Johannes Sluijsman promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni filio dicti quondam (dg: Johannis) #Jacobi# de Berze 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex dictis (dg: area) domo et area et 

orto. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 351r 03 do 14-03-1387. 

Voornoemde Johannes zvw Jacobus van Berze beloofde aan voornoemde 

Johannes Sluijsman dat, indien eerstgenoemde Johannes voornoemde 

erfpacht zou willen verkopen, dat dan Johannes Sluijsman die erfpacht 

van 1 mud rogge mag terugkopen met 25 Brabantse dobbel, 54 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van schepenen, Johannes van den Kloot, Henricus 

Mutsart, Johannes Mutsart en Johannes van den Zande. 

 

A. 

Dictus Johannes filius quondam Jacobi de Berze promisit fide 

prestita #super habita et habenda# dicto Johanni (dg: Slu) 

Sluijsman quod (dg: ip) si imposterum primodictus Johannes #seu 

sui heredes# dictam paccionem voluerit vendere seu alienare extunc 

dictus Johannes Sluijsman seu post eum sui heredes protunc poterit 

dictam paccionem unius modii siliginis redimere et acquitare cum 

(dg: L) viginti quinque Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato #seu valore# scilicet dictus 

Johannes Sluijsman neque sui heredes poterit dictam paccionem nec 

ante et post redimere et acquitare nisi tempore scilicet quod 

predictus Johannes (dg: dict) seu sui heredes dictam paccionem 

voluerit vendere aut alienare ut in forma. Testibus scabinis et 

Johanne de Globo Henrico Mutsart Johanne Mutsart Johanne van den 

Zande acta in camera anno LXXX septimo mensis (dg: a) marcii die 

XIIII hora complete. 

 

BP 1177 f 351r 04 do 14-03-1387. 

Johannes Sluijsman gaf uit aan Henricus Mutsart en diens broer 

Johannes Mutsart een hofstad, vóór 25 voet breed, gelegen buiten de 

stadsmuur van Den Bosch, naast de dijk naar het klooster Porta Celi, 

tussen erfgoed van Walterus van Hijntam enerzijds en erfgoed van Yda 

van den Hoevel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 10½ 

penning oude cijns aan de hertog, en thans voor (2) een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Johannes Sluijsman (dg: domu) domistadium #XXV pedatas (dg: 

ubique) ante in latitudine continens# situm extra (dg: portam 

dictam) murum opidi de Busco iuxta aggerem per quem itur versus 

conventum de Porta Celi inter hereditatem Walteri de Hijntam ex 

uno et inter hereditatem Yde van den Hoevel ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Henrico Mutsart et Johanni Mutsart 

eius fratri ab eisdem hereditarie possidendum pro X et dmidio 

denariis antiqui census domino duci exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab 

aliis hereditarie nativitatis Johannis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 351r 05 do 02-05-1387. 

Voornoemde broers Henricus en Johannes Mutsart droegen voornoemde 

hofstad over aan Walterus van Hijntam, belast met voornoemde cijns 

van 40 schelling. 
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Dicti Henricus et Johannes fratres dictum domistadium 

supportaverunt Waltero de Hijntam promittentes ratam et 

obligationem ex parte eorum deponere excepto dicto censu XL 

solidorum. Testes Ywanus et Aa datum quinta post jubilate. 

 

BP 1177 f 351r 06 ma 18-03-1387. 

Andreas Verkenman beloofde aan Johannes van Ghemert de jongere 15 

oude schilden, 42½ Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, op 

de zondag na Sint-Jan aanstaande (zo 30-06-1387) te betalen. 

 

Andreas Verkenman promisit Johanni de Ghemert juniori XV aude 

scilde scilicet XLII et dimidium Hollant placken pro quolibet aude 

scilt computato ad (dg: nat) dominicam post nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum secunda 

post letare. 

 

BP 1177 f 351r 07 ma 18-03-1387. 

Gerardus van Aa, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes van 

Brake beloofden aan Philippus Jozollo etc 90 oude schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387; 13+30+26=69 dgn) te betalen op 

straffe van 5. 

 

Gerardus de Aa Arnoldus Stamelart de Penu Johannes de Brake 

promiserunt Philippo Jozollo etc nonaginta aude scilde ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena quinque. Testes 

Luce et (dg: ..) Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 351r 08 do 21-03-1387. 

Arnoldus gnd En zvw Arnoldus gnd En verkocht aan Arnoldus Hermans 

soen, tbv hem en zijn vrouw Metta Permans, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) de helft in goederen van wijlen Johannes gnd Scroders, in Uden, 

ter plaatse gnd Zeland, naast de dijk aldaar, (2) 3 bunder beemd, gnd 

Borchgarts Beemd, aldaar, tussen wijlen Johannes Scroeders enerzijds 

en Nijcholaus Luten soen anderzijds, reeds belast met lasten. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus dictus En filius quondam Arnoldi dicti En legitime 

vendidit Arnoldo Hermans soen ad opus sui et ad opus Mette Permans 

sue uxoris vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam (dg: .) anno quolibet ad eorum vitam et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in bonis (dg: sit) quondam Johannis dicti 

Scroders sitis in parochia de Uden in loco dicto Zelant (dg: inter 

here) iuxta aggerem ibidem atque ex tribus bonariis prati (dg: 

sitis ibidem) dictis Borchgarts Beemde sitis ibidem inter 

hereditatem quondam Johannis Scroeders ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Luten soen ex alio (dg: ut dicebat atq) promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

prius solvnedis et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes Ywanus et Rover datum quinta post 

letare. 

 

BP 1177 f 351r 09 do 21-03-1387. 

(dg: Theodericus zvw Matheus van Empel). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Mathei de Empel). 

 

BP 1177 f 351r 10 do 21-03-1387. 

Marcelius Zelen soen en Willelmus zv Johannes gnd die Blake van 

Tongeren beloofden aan Gerardus zvw Johannes gnd die Rode van Os 21 
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gulden met Pasen over een jaar (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Marcelius Zelen soen et Willelmus (dg: de) filius (dg: q) Johannis 

dicti die Blake de Tongeren promiserunt Gerardo filius! quondam 

(dg: dicti) Johannis dicti die Rode de Os XXI gulden a pasche 

proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 351r 11 do 21-03-1387. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Marcelius schadeloos te 

houden. De brief van het schadeloosstellen overhandigen aan 

voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus promisit dictum (dg: .) Marcelium indempnem 

servare. Testes datum supra. Traditur litera quitancie dicto 

Gerardo. 

 

BP 1177 f 351r 12 do 21-03-1387. 

Gerardus en Elizabeth, kvw Arnoldus Gerijts soen, en Mijchael en 

Metta, kvw Johannes zvw voornoemde Arnoldus Gherijts soen, gaven uit 

aan Godefridus gnd Loijart van Haren 1/5 deel in een hoeve gnd die 

Heitse Hoeve, in Haaren bij Oisterwijk, naast de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten die hieruit gaan en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in Boxtel 

te leveren. 

 

Solvit Gerardus 2 pack. 

Gerardus (dg: filius Arnoldi dicti Gerijts soen) #et# Elizabeth 

liberi quondam Arnoldi Gerijts soen (dg: dicti) Mijchael et Metta 

liberi quondam (dg: Mijchae) Johannis filii dicti quondam Arnoldi 

Gherijts soen cum tutore quintam partem ad se spectantem in manso 

dicto die Heijtsche Hoeve #cum suis attinentiis# sito in parochia 

de Haren prope Oesterwijc iuxta (dg: hereditatem) communitatem 

(dg: ex alio et) ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem 

Godefrido dicto Loijart de Haren ab eodem hereditarie possidendam 

pro oneribus exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Bucstel danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in Bucstel tradenda ex dicta 

quinta parte promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

Tradetur littera dictorum 4or dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 351r 13 do 21-03-1387. 

(dg: Elizabeth van Woensel: een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen). 

 

(dg: Elizabeth de Woensel cum tutore domum et ortum et hereditates 

sibi adiacentes). 

 

BP 1177 f 351r 14 do 21-03-1387. 

Elizabeth van Woenssel gaf uit aan haar natuurlijke zoon Petrus een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Groot Liemde, tussen Ghisbertus Vullinc enerzijds en kvw Johannes 

Goeswijns anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit 

gaan, en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

 

Elizabeth de Woenssel cum tutore domum et ortum et hereditates 

sibi adiacentes sitos in parochia de Bucstel in loco dicto Groet 

Lijemde inter hereditatem Ghisberti Vullinc ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Goeswijns ex alio ut 
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dicebat (dg: he) dedit ad hereditariam paccionem Petro suo filio 

naturali ab eodem hereditarie possidendos pro oneribus exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et (dg: in Bu) in dicta domo tradenda ex premissis 

promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligatonem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 F 07 f.351v. 

 Quinta post letare: donderdag 21-03-1387. 

 

BP 1177 f 351v 01 do 21-03-1387. 

Godefridus zvw Walterus gnd die Gheijster verkocht aan zijn broer 

Walterus de helft van 1/7 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde vader Walterus, in erfgoederen, gnd het Goed ter 

Biest, in Moergestel, tussen erfgoed van de kerk van Moergestel 

enerzijds en Johannes van Brecht anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Walteri dicti die Gheijster #medietatem# 

septime #partis# sibi de morte dicti quondam Walteri sui patris 

successione advolute in (dg: bo) hereditatibus dictis !ter tGoet 

ter Biest sitis in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem spectantem (dg: .) ad ecclesiam de Ghestel ex uno et 

inter hereditatem Johannis de (dg: Bre) Brecht ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Waltero #(dg: et Johanni)# suo fratri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ywanus et Rover datum (dg: supra) quinta post letare. 

 

BP 1177 f 351v 02 do 21-03-1387. 

(dg: Johannes zvw Walterus die). 

 

(dg: Johannes filius quondam Walteri die). 

 

BP 1177 f 351v 03 do 21-03-1387. 

Voornoemde Godefridus verkocht de helft van voornoemd 1/7 deel aan 

zijn broer Johannes. 

 

Dictus Godefridus medietatem dicte septime partis vendidit Johanni 

suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 351v 04 do 21-03-1387. 

Nijcholaus zvw Lambertus Raet van Empel en Johannes Haijken 

verkochten aan Arnoldus Croij schedemaker een n-erfcijns van 4 oude 

Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1387), gaande uit (1) 1 morgen land, behorend aan voornoemde 

Nijcholaus, in een kamp, gnd Gerijts Neven Kamp, in Meerwijk, welke 

morgen ligt tussen Margareta van Roesel enerzijds en Jacobus gnd Cop 

Govij anderzijds, (2) 5 hont land van voornoemde Nijcholaus, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd die Hostaden, tussen Margrieta van den 

Hoernic enerzijds en Willelmus Kuijf anderzijds, (3) 11 hont land van 

voornoemde Johannes Haijkens, in Meerwijk, ter plaatse gnd Hostaden, 

tussen kvw Stephanus van de Eijnde enerzijds en erfgoed van de heer 

van Meerwijk anderzijds. 

 

II. 

Nijcholaus filius quondam Lamberti Raet de Empel (dg: H) et 

Johannes (dg: He) Haijken hereditarie vendiderunt Arnoldo Croij 

vaginatori hereditarium censum IIIIor aude scilde Francie seu 

valorem solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 
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et primo termino nativitatis Johanis proxime futuro ex uno iugero 

terre (dg: di) ad dictum Nijcholaum spectante in quodam campo 

dicto Gerijts Neven Camp sito in jurisdictione de Merewijc (dg: j) 

et quod juger situm est inter hereditatem Margarete de Roesel ex 

uno et inter hereditatem (dg: M) Jacobi dicti Cop Govij ex alio 

atque ex quinque hont terre dicti Nijcholai sitis in dicta 

jurisdictione ad locum dictum die Hostaden inter hereditatem 

Margriete van den Hoernic ex uno et inter hereditatem Willelmi 

(dg: Kuij) Kuijf ex alio atque ex undecim hont terre dicti 

Johannis Haijkens sitis in dicta jurisdictione in loco dicto 

Hostaden inter hereditatem liberorum #quondam# Stephani (dg: v) 

van de (dg: Eij) Eijnde ex uno et inter hereditatem domini de 

Merewijc ex alio ut dicebat promittens #super habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere tamquam de hereditatibus 

ab omnibus censu et aggere liberis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 351v 05 do 21-03-1387. 

(dg: Broerder Willelmus). 

 

(dg: Frater Willelmus). 

 

BP 1177 f 351v 06 do 21-03-1387. 

Broeder Willelmus van Dordrecht maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door mr Goeswinus van Luijssel en Johannes 

nzvw Wautgherus van Sweensbeerch met hun goederen. 

 

Frater Willelmus de Dordrecht omnes vendiciones et alienaciones 

factas per magistrum Goeswinum de Luijssel et per Johannem filium 

#naturalem# quondam Wautgheri de Sweensbeerch seu per eorum 

alterum cum suis bonis ut dicebat calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 351v 07 do 21-03-1387. 

(dg: Maria ndvw hr Johannes van Bakel investiet van de kerk van 

Dinther). 

 

(dg: Maria filia naturais quondam domini Johannis de Bakel 

investiti olim ecclesie de Dijnter cum tutore .). 

 

BP 1177 f 351v 08 do 21-03-1387. 

Ghiselbertus gnd Beertken van den Kerchove verkocht aan Enghelberna 

dvw Henricus van Mierle van Rode een lijfrente van 5 Hollandse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit 1/3 deel in 1/10 deel, van de 

waterkorenmolen en de wateroliemolen, in Sint-Oedenrode, reeds belast 

met lasten. 

 

Ghiselbertus dictus Beertken van den Kerchove hereditarie vendidit 

Enghelberne filie quondam Henrici de Mierle de Rode vitalem 

pensionem quinque Holland gulden seu valoris solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra mediatim Remigii et 

mediatim purificationis ex tercia (dg: ter) parte ad dictum 

venditorem in (dg: dicta) decima #parte ad dictum venditorem 

spectante molendini# aquatilis bladi (dg: et ex) et molendini 

aquatilis quo exprimitur oleum sitorum in parochia de Rode sancte 

Ode et ex attinentiis dicte tercie partis promittens super habita 

et habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere 

(dg: d testes datum) supra et cum mortua fuerit etc. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 351v 09 do 21-03-1387. 

Arnoldus die Hoeghe van Bucstel beloofde aan Henricus zv Henricus gnd 

van Jans van Oerscot 100 gulden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-

10-1387) te betalen. 

 

Arnoldus die Hoeghe de Bucstel promisit Henrico filio Henrici 

dicti van Jans de Oerscot centum florenos dictos gulden ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 351v 10 do 21-03-1387. 

Gerardus van Uden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walramus zvw hr Johannes van Benthem 

ridder met zijn goederen en met goederen die waren van wijlen 

voornoemde hr Johannes van Benthem. 

 

Gerardus de Uden omnes vendiciones et aienaciones factas per 

Walramum filium quondam domini Johannis de Benthem militis cum 

suis (dg: s) bonis quibuscumque et cum bonis quibuscumque que 

fuerant quondam dicti domini Johannis de Benthem calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 351v 11 do 21-03-1387. 

(dg: Gerardus zv / Gerisius zvw Godefridus Vilt, Zanderus zvw 

Henricus Zanders soen en Gerardus zv Elizabeth gnd Yewijns beloofden 

aan Arnoldus). 

 

(dg: Gerardus filius 

Gerisius filius quondam Godefridi Vilt Zanderus filius quondam 

Henrici Zanders soen et Gerardus filius Elizabeth dicte Yewijns 

promiserunt Arnoldo). 

 

BP 1177 f 351v 12 do 21-03-1387. 

Johannes van Achel zvw Johannes verklaarde ontvangen te hebben van 

Ywanus van Vechel en Reijnerus van Vinckenscoet 40 mud gerst, 16 mud 

haver, maat van Sint-Oedenrode, en 6 vrachten hooi, die voornoemde 

Ywanus en Reijnerus in de komende twee jaar verschuldigd zijn aan 

voornoemde Johannes, wegens de huur van de goederen gnd ten Hulze, in 

Sint-Oedenrode. 

 

Solvit. 

Johannes de Achel filius quondam Johannis palam recognovit sibi 

fore factum per (dg: Reijn) Ywanum de Vechel et Reijnerum de (dg: 

Vink) Vinckenscoet de (dg: . XX) #XL# modiis #(dg: ...)# ordei et 

de (dg: octo) #sedecim# modiis avene (dg: a d) mensure de Rode et 

(dg: tribus) #sex# plaustris feni quos dicti Ywanus et Reijnerus 

dicto Johanni debebunt in duobus annis proxime futuris occacione 

(dg: p) locacionis bonorum dictorum ten Hulze sitorum in parochia 

de Rode ut dicebat. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 351v 13 do 21-03-1387. 

Voornoemde Ywanus en Reijnerus beloofden aan Arnoldus die Rover zv 

Roverus gnd Moelner 40 mud gerst en 16 mud haver, maat van Sint-

Oedenrode, een helft te leveren met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1388) en de andere helft met Lichtmis over een jaar, en 6 vrachten 

hooi, een helft te leveren met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1387) en de andere helft met Sint-Remigius over aan jaar (di 02-02-

1389), op de goederen gnd ten Hulze, in Sint-Oedenrode. 
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Dicti Ywanus et Reijnerus promiserunt Arnoldo die Rover filio (dg: 

quondam) Roveri dicti Moelner XL modios ordei et sedecim modios 

avene mensure de (dg: Busco) Rode et (dg: sex plaustra) mediatim 

purificatione proxima et mediatim a purificatone proxima ultra 

annum persolvendos atque sex plaustra feni mediatim Remigii 

proxime futuro et mediatim a Remigii proxime ultra annum 

persolvendos et supra bona dicta ten Hulze sita in parochia de 

Rode tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 351v 14 do 21-03-1387. 

Gerisius zvw Arnoldus Vilt, Zanderus zvw Henricus Zanders soen en 

Gerardus zv Elizabeth gnd Yewijns beloofden aan Arnoldus Heijme, 

gedurende 6 jaar, elk jaar met Lichtmis 24 gulden, 30 Hollandse 

plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, te betalen. 

 

Gerisius filius quondam Arnoldi Vilt Zanderus filius quondam 

Henrici Zanders soen et Gerardus filius Elizabeth dicte Yewijns 

promiserunt (dg: se dat) indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Arnoldo Heijme ad spacium sex annorum proxime futurorum 

anno quolibet dictorum sex annorum XXIIII gulden scilicet XXX 

Hollant #placken# pro quolibet gulden computato seu valorem 

purificationis et primo termino purificationis proxime. Testes 

Ywanus et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 351v 15 do 21-03-1387. 

Arnoldus Heijme gaf uit aan Petronella wv Johannes van Davelaer een 

stuk land, in Veghel, tussen Gerardus die Visscher enerzijds en de 

gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijns aan de 

naburen, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, 

met Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Arnoldus Heijme peciam terre sitam in parochia de Vechel inter 

hereditatem (dg: Petri) Gerardi die Visscher ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Petronelle (dg: f) relicte quondam Johannis de Davelaer ab eadem 

hereditarie possidendam pro censu (dg: d) vicinorum ibidem dando 

etc et pro hereditaria paccione unius modii (dg: siliginis m) 

ordei mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictam peciam terre tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et altera cum tutore repromisit et promisit (dg: super h) cum 

tutore super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf9 F 08 f.352. 

 Quinta post letare: donderdag 21-03-1387. 

 

BP 1177 f 352r 01 do 21-03-1387. 

Everardus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen ev Theoderica dvw Henricus 

Kelner verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Broeder de helft in een 

b-erfcijns van 14 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een 

huis, erf en tuin, in Boxtel, tussen een weg behorend aan voornoemd 

huis, erf en tuin en aan erfgoed van Gheerlacus en Gloria, kvw 

voornoemde Henricus Kelner, enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, strekkend vanaf die Dommel achterwaarts tot aan Henricus 

gnd Gruijter, met de helft van voornoemde weg, (2) een poort, op 

voornoemde weg, naast die Dommel, (3) de helft van een brug, aldaar, 

voor voornoemd huis, (4) een akker aldaar, aan het eind van 

voornoemde tuin, tussen die Dommel enerzijds en voornoemde Gheerlacus 

en Gloria anderzijds, (5) een beemd aldaar, over die Dommel enerzijds 

en hr Henricus Custers priester anderzijds, (6) een tuin in Boxtel, 
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ter plaatse gnd Hulsdonk, tussen voornoemde Gheerlacus en Gloria 

enerzijds en erfgoed van de heer van Boxtel anderzijds, welke tuin 

gelegen is richting de watermolen van Boxtel, welke onderpanden 

voornoemde Everardus en Jacobus zvw voornoemde Henricus Kelner 

uitgegeven hadden aan Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel, 

voor (a) 4 oude groot, (b) een b-erfcijns van 3 pond licht geld, 

waarvoor in Boxtel brood en bier worden gekocht, aan de heer van 

Boxtel, (c) voornoemde cijns van 14 pond. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Theoderice sue uxoris filie quondam 

Henrici Kelner medietatem ad se spectantem #in hereditario censu 

(dg: XX) XIIII librarum monete solvendo hereditarie (dg: ....) 

pasche# !in domo area et orto sitis in Bucstel inter quandam viam 

spectantem ad domum aream et ortum predictos et ad hereditatem 

Gheerlaci et Glorie liberorum dicti quondam Henrici Kelner ex (dg: 

alio) uno et inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Dommel ex 

alio tendentibus ab aqua dicta die Dommel retrorsum ad hereditatem 

(dg: Hen) Henrici dicti Gruijter simul (dg: cu) #ex# medietate vie 

predicte atque ex porta consistente supra dictam viam iuxta dictam 

aquam die Dommel vocatam et ex medietate pontis consistentis 

ibidem ante dictam domum item (dg: quodam) ex quodam agro terre 

sito ibidem ad finem dicti orti inter dictam aquam die Dommel 

vocatam ex uno et inter hereditatem dictorum Gheerlaci et Glorie 

ex alio item ex quodam prato sito ibidem ultra dictam aquam die 

Dommel vocatam ex uno et inter hereditatem domini Henrici Custers 

presbitri ex alio atque ex quodam (dg: .. .) orto sito in parochia 

de Bucstel (verbeterd uit: Busstel) ad locum dictum Hulsdonc inter 

hereditatem dictorum Gheerlaci et Glorie et inter hereditatem 

domini de Bucstel ex alio et qui? ortus jamdictus situs est versus 

molendinum aquatile de Bucstel quos domum aream ortum medietatem 

vie portam medietatem pontis agrum terre pratum et ortum predictos 

dictus Everardus et Jacobus filius quondam Henrici Kelner predicti 

dederunt ad censum Rutghero de Boemel filio quondam Johannis de 

Boemel scilicet pro quatuor grossis antiquis et pro hereditario 

censu trium librarum levioris monete pro qua tempore solucionis 

huiusmodi census panis et cervisia communiter vendentur et ementur 

in Bucstel domino de Bucstel exinde solvendo et pro predicto censu 

XIIII librarum prout in litteris hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Willelmi Broeder (dg: pro) supportavit cum litteris 

et jure occacione dicte medietatis primodicti census promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

sufficientem facere. Testes Ghemert et Aa datum quinta post 

letare. 

 

BP 1177 f 352r 02 do 21-03-1387. 

Johannes Watermael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Watermael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 03 do 21-03-1387. 

Johannes zvw Johannes gnd Loden soen droeg over aan zijn broer 

Ludovicus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Johannes, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Jutta, gelegen onder Wetten. 

 

Johannes filius quondam (dg: f) Johannis dicti Loden soen omnia 

bona et singula bona sibi de morte dicti quondam Johannis sui 

patris successione advoluta et post mortem Jutte sue matris 

successione advolvenda quocumque locorum infra parochiam de Wetten 

consistentia sive sita (dg: ve) supportavit Ludovico suo fratri 
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promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghemert et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 04 do 21-03-1387. 

Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet beloofde aan Marcelius zvw 

Johannes gnd Sniders 50 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1387) te betalen. 

 

Henricus de Loet filius quondam Arnoldi de Loet promisit Marcelio 

filio quondam Johannis dicti Sniders L licht scilde scilicet XII 

Hollant placken (dg: XL) pro quolibet scilt computato seu valore 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 05 do 21-03-1387. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen verkocht aan Willelmus Brueder een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit ¼ deel in een hoeve van wijlen Henricus 

Kelner, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel, reeds belast met de 

onraad. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen hereditarie vendidit 

Willelmo (dg: filio quondam Willelmi) Brueder hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis #Domini# et in Busco 

tradendam ex quarta parte ad se spectante in quodam manso quondam 

Henrici Kelner sito in parochia de Bucstel in loco dicto Mulsel et 

(dg: ex) #in# attinentiis dicti mansi universis quocumque sitis ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta (dg: vitali pensione trium modiorum siliginis) 

exceptis oneribus dictis onraet exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 06 do 21-03-1387. 

Johannes Watermael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Watermael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 07 do 21-03-1387. 
Vergelijk: SAsH THG regest 1213, 27-01-1397, vidimus van ondermeer schepenbrief van 

21-03–1387. 

Gerardus van Achel ev Elizabeth dv Henricus Wolf verkocht aan 

Henricus Wolfs (1) 1/3 deel van een kamp, in Empel, tussen wijlen 

Johannes Wrede enerzijds en erfgoed gnd die Luchterkamp anderzijds, 

belast met de hertogencijns, (2) 1/3 deel in een b-erfcijns van 20 

schelling geld, die een zekere Joncker en Johannes Robben van Orten 

moeten betalen. 

 

Gerardus de Achel maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth #sue# uxoris #filie# (dg: olim) Henrici Wolf terciam 

partem ad se spectantem cuiusdam campi siti in jurisdictione de 

Empel inter hereditatem quondam Johannis Wrede (dg: et inter) ex 

uno et inter hereditatem dictam die Luchtercamp ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit dicto Henrico Wolfs promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto cesu domini ducis exinde 

solvendo) atque terciam partem ad se spectantem in hereditario 

(dg: XX solidorum) censu XX solidorum monete quem (dg: Gerardus 

die Jonc) quidam dictus Joncker et Johannes Robben de Orten 

solvere tenentur ut dicebat vendidit Henrico Wolfs promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis ex 

dicta tercia parte dicti campi solvendo. Testes Rover et Aa datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 352r 08 do 21-03-1387. 

Henricus van Ghestel, Elizabeth dvw Gerardus van Hal, Theodericus gnd 

Mathijs, Ghibo Sluijsman, Johannes Arts soen van Wargarhusen en 

Hubertus zvw Henricus Elijaes soen van Scijnle verkochten aan 

Johannes Mertens soen 2 stukken land, in Boxtel, ter plaatse gnd Hal, 

(1) tussen Petrus die Rode enerzijds en voornoemde Johannes Mertens 

soen anderzijds, (2) op de plaats gnd op die Stert, tussen Willelmus 

die Rademaker enerzijds en Aleijdis des Roden anderzijds, belast met 

een cijns. 

 

Henricus de Ghestel Elizabeth filia quondam Gerardi de Hal cum 

tutore Theodericus dictus Mathijs Ghibo Sluijsman Johannes Arts 

soen de Wargarhusen et Hubertus filius quondam Henrici Elijaes 

soen de Scijnle duas pecias terre sitas in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Hal quarum una inter hereditatem Petri die Rode ex 

uno et inter hereditatem Johannis Mertens soen ex alio et altera 

(dg: inter here) supra locum dictum op die Stert inter hereditatem 

Willelmi die Rademaker ex uno et inter hereditatem Aleijdis des 

Roden ex alio latere sunt site vendiderunt (dg: Jo) dicto Johanni 

Mertens soen promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto censu (dg: domini e) exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 09 do 21-03-1387. 

Johannes zvw Engbertus van der Vriesdonc droeg over aan Nijcholaus 

van Berze 1½ bunder beemd, minus 2½ roeden, in Oisterwijk, naast de 

Roelkens Dijk, tussen vooroemde wijlen Engbertus enerzijds en wijlen 

Rodolphus van Zulikem anderzijds, belast met de hertogencijns en 

b-erfcijnzen te weten van een roeskens mottoen, vier Vlaamse groten, 

en twee penning. 

 

Johannes filius quondam Engberti van der Vriesdonc unum et 

dimidium bonaria prati duabus et dimidia virgatis terre minus sita 

in parochia de Oesterwijc iuxta aggerem dictum Roelkens Dike inter 

hereditatem dicti quondam Engberti ex uno et inter hereditatem 

quondam Rodolphi de Zulikem ex alio ut dicebat supportavit 

Nijcholao de Berze promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis et hereditariis 

censibus videlicet unius (dg: ....) aurei denarii roeskens mottoen 

vocati quatuor grossorum Flandriensium et duorum denariorum exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 10 do 21-03-1387. 

Voornoemde Johannes zvw Engbertus van der Vriesdonc beloofde aan 

Mathijas zvw Johannes van Spulle 32 gulden of de waarde binnen 3 jaar 

te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Engberti van der Vriesdonc promisit 

Mathije filio quondam Johannis de Spulle XXXII gulden seu valorem 

infra tres anos datam presentium sine medio sequentium 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 11 do 21-03-1387. 

Johannes gnd Weijndelmoeden Neve verhuurde aan Thomas zvw Walterus 

van Scadewijc een erfgoed, gnd een aling gemeint, dat was van wijlen 

Weijndelmodis dvw Henricus Gegel, in Maren, in een eiland aldaar, 

voor een periode van 3 jaar, ingaande heden. 
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Solvit XI solidos. 

(dg: Henricus) #Johannes# dictus Weijndelmoeden Neve hereditatem 

dictam een aling gemeijnt que fuerat quondam Weijndelmodis filia! 

quondam Henrici Gegel sitam in parochia de Maren in insula ibidem 

prout huiusmodi hereditas ad dictam quondam Weijndelmoedem 

spectare consuevit locavit Thome filio quondam Walteri de 

Scadewijc ab eodem ad spacium trium annorum datam presentium sine 

medio sequentium promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352r 12 do 21-03-1387. 

Arnoldus zvw Nijcholaus gnd Snijder molenaar verhuurde aan Willelmus 

zv Willelmus die Rademaker van Best een huis en tuin in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen Theodericus van den 

Hoevel enerzijds en Ghibo van Best anderzijds voor een periode van 2 

jaar, ingaande ....... aanstaande. 

 

Arnoldus filius #quondam# Nijcholai dicti Snijder #multor# domum 

et ortum ad se spectantes sitos in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici van den Hoevel ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis de Best ex alio ut dicebat locavit 

Willelmo filio Willelmi die Rademaker de Best ab eodem ad spacium 

duorum annorum ....... proxime futurum sine medio sequentium (dg: 

.) promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 352r 13 do 21-03-1387. 

Cristianus zvw Godefridus Vrient van Helmont droeg over aan ....... 

....... een b-erfcijns van 12 dobbel mottoen Brabants, aan voornoemde 

Cristianus verkocht door zijn broer Johannes Vrient zvw voornoemde 

Godefridus Vrient. 

 

[Cristi]anus filius quondam Godefridi Vrient de Helmont 

hereditarium censum duodecim aureorum denariorum communiter 
!communiter dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie ....... 

....... ....... venditum dicto Cristiano a Johanne Vrient suo 

[fratre] filio (dg: quond) dicti quondam Godefridi Vrient prout in 

litteris hereditarie supportavit ....... ....... ....... ....... 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum) Ywanus et Rover datum supra. 

 

1177 mf9 F 09 f.352v. 

 Quinta post letare: donderdag 21-03-1387. 

 Sexta post letare: vrijdag 22-03-1387. 

 anno LXXX septimo in crastino Benedicti: vrijdag 22-03-1387. 

 Sabbato post letare: zaterdag 23-03-1387. 

 

BP 1177 f 352v 01 do 21-03-1387. 

Franco van Baest, Walterus van Audenhoven, diens broer Willelmus en 

Arnoldus van der Braken beloofden aan Philippus Jozollo 210 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387; 

10+30+31+24=95 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Franco de Baest Walterus de Audenhoven Willelmus eius frater et 

Arnoldus van der Braken promiserunt Philippo Jozollo etc ducentos 

et X aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos (dg: testes) sub pena X. Testes Ywanus et Rover datum 

quinta post letare. 
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BP 1177 f 352v 02 do 21-03-1387. 

Franco beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Franco promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 03 vr 22-03-1387. 

Hepkinus zvw Happo van Wetten verkocht aan Henricus die Jegher zv 

Adulphus een n-erfcijns van 2 oude schilden, van Frankrijk of van de 

keizer of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp van 

wijlen voornoemde Happo, in Tongerlo, tussen Martinus van Blaken 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes van Derentheren, reeds belast met de grondcijns. 

 

Hepkinus filius quondam (dg: Joh) Happonis de Wetten hereditarie 

vendidit Henrico die Jegher filio Adulphi hereditarium censum II 

aude scilde #Francie vel imperatoris# seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo dicti quondam 

Happonis sito in parochia de (dg: Tongeren) Tongelre inter 

hereditatem Martini de (dg: P) Blaken ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio tendente (dg ex u) cum uno fine 

ad hereditatem Johannis de Derentheren ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Ghemert et Berwout datum sexta post (dg: judica) letare. 

 

BP 1177 f 352v 04 vr 22-03-1387. 

Henricus van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 05 vr 22-03-1387. 

Nijcholaus Rutten soen van Zonne verkocht aan Henricus van Stiphout 

zvw Willelmus die Snider van Stiphout een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Son, met Maria-Hemelvaart in Son te leveren, gaande uit een 

huis en tuin in Son, tussen Andreas Verkenman enerzijds en Johannes 

van Dijest kramer anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Nijcholaus Rutten soen de Zonne hereditarie vendidit Henrico de 

Stiphout filio quondam Willelmi (dg: fi) die (dg: Snider) Snider 

de Stiphout hereditariam paccionem unius modii sliginis mensure de 

Zonne solvendam hereditarie ad festum assumptionis Marie et in 

Zonne tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Zonne inter 

hereditatem Andree Verkenman ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Dijest institoris ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure 

solvendis et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 06 vr 22-03-1387. 

En hij kan terugkopen met 15½ gulden, een helft te betalen met 

Pinksteren (zo 26-05-1387) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1387). Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van schepenen, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Theodericus Berwout en 

Petrus van Bruggen. 

 

A. 

Et poterit redimere cum (dg: XVI) XV et dimidio gulden mediatim 

penthecostes et mediatim Remigii proxime futuro persolvendis ut in 

forma. Acta in camera presentibus scabinis Willelmo filio Arnoldi 

Tielkini et Theoderico Berwout Petro de Bruggen testibus anno LXXX 
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septimo in crastino Benedicti hora none. 

 

BP 1177 f 352v 07 vr 22-03-1387. 

Enghelberna gnd van Essche gaf uit aan Willelmus Sluijsman van Vucht 

bakker een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Jacobus van Vessem enerzijds en erfgoed van wijlen 

Willelmus van den Hoernic anderzijds, strekkend vanaf de 

Vughterstraat achterwaarts tot aan de stroom; de uitgifte geschiedde 

voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 5 schelling gemeen 

paijment aan dekaan en kapittel, en thans voor (3) een n-erfcijns van 

15 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of de 

waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis (wo 25-12-1387). 

 

Enghelberna dicta de Essche cum tutore domum et aream sitam in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Jacobi de Vessem ex uno 

et inter hereditatem quondam Willelmi van den Hoernic ex alio 

tendentem a dicto vico Vuchtensi retrorsum ad aquam ibidem 

currentem ut dicebat dedit ad hereditarium Willelmo Sluijsman de 

Vucht pistori ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini 

ducis et pro hereditario censu #quinque solidorum# communis 

pagamenti decano et capitulo exinde solvendo dandis atque pro 

hereditario censu XV solidorum (dg: antique pecunie dando .) 

grosso Turonensi denario etc pro XVI denariis computato seu valore 

dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini ex premissis 

promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: d) Ghemert 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 08 vr 22-03-1387. 

Johannes Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Becker prebuit et reportavit. 

 

BP 1177 f 352v 09 vr 22-03-1387. 

Voornoemde Willelmus Sluijsman beloofde aan Enghelberna 120 franken, 

37½ Hollandse plakken voor 1 frank gerekend of de waarde, met Sint-

Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Dictus (dg: emptor promisit) Willelmus Sluijsman promisit (dg: 

dicto) Enghelberne centum et XX francken scilicet (dg: XXXVIII ?et) 

XXXVII et dimidium Hollant placken pro quolibet francke computato 

#seu valore# ad nativitatuis (dg: Domini) Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 10 vr 22-03-1387. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Enghelberna 105 franken, 

37½ Hollandse plakken voor 1 frank gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicte Enghelberne centum et quinque 

franken scilicet XXXVII et dimidium Hollant placken pro quolibet 

francke seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 11 vr 22-03-1387. 

Ghibo Pels verkocht aan Petrus van Drueten 14 hont land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in den Blokke, tussen Pernela van Waderle 

enerzijds en Rodolphus Metten soen anderzijds, aan hem verkocht door 
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Gerardus Kepken van Nuwelant. 

 

Ghibo Pels quatuordecim hont terre sita in parochia (dg: de L) de 

Lijttoijen in loco dicto in den (dg: Blo) Blocke inter hereditatem 

Pernele de Waderle ex uno et inter hereditatem Rodolphi Metten 

soen ex alio vendita sibi a Gerardo Kepken de Nuwelant prout in 

litteris vendidit (dg: Ge) Petro de Drueten supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 12 vr 22-03-1387. 

Arnoldus Groet Art verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Groet Art prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 13 vr 22-03-1387. 

Willelmus zvw Nijcholaus Leijdecker droeg over aan Johannes Vroemken 

zijn deel in een tuin in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter 

erfgoed van voornoemde Johannes gnd Vroemken, tussen het water 

enerzijds en een straatje anderzijds, strekkend vanaf het huis van 

voornoemde Johannes Vroemken tot aan erfgoed van Johannes van Onlant. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai Leijdecker (dg: s) totam partem 

et omne jus sibi competentes in quodam orto sito #in Busco# in 

vico (dg: Vuchtensi) #Hijnthamensi# retro hereditatem Johannis 

dicti Vroemken inter hereditatem (dg: Johannis de Onlant ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis Vroemken ex Antonii #Alardi# de 

Berlikem ex uno) et inter aquam ibidem ex uno (dg: tendente a 

domo) et inter quendam viculum ibidem tendentem ex alio tendente a 

domo dicti Johannis Vroemken ad hereditatem Johannis de Onlant 

supportavit dicto Johanni Vroemken promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 14 vr 22-03-1387. 

Ghisbertus die Veer en zijn broer Johannes Haijken beloofden aan 

Willelmus van der Aa 100 mud haver, Bossche maat, de beste haver te 

koop aangeboden op de markt te Den Bosch, minus 1 Hollandse plak, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te leveren. 

 

Ghisbertus die Veer et Johannes Haijken (dg: pro) eius frater 

promiserunt Willelmo van der Aa centum modios bone avene mensure 

de Busco scilicet de meliori avena (dg: ve por) venali ad forum in 

Busco minus una Hollant placke ad nativitatis Domini (dg: pers) 

proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 352v 15 vr 22-03-1387. 

Johannes gnd Zoemer verkocht aan Henricus die Wit een b-erfpacht van 

6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 

bunder weide, in Schijndel, ter plaatse gnd die Middelhoeve, tussen 

Johannes van Ghemonden enerzijds en Henricus gnd Groveken anderzijds, 

aan hem overgedragen door Theodericus zvw Willelmus van den Brekelen. 

 

Johannes dictus Zoemer hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

duobus bonariis pascue dicte weijden sitis in parochia de Scijnle 

in loco dicto die Middelhoeve inter hereditatem Johannis de 

Ghemonden ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Groveken ex 

alio supportatam sibi a Theoderico filio quondam Willelmi van den 

Brekelen prout in litteris #et aliis# hereditarie vendidit Henrico 

die Wit supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 
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et obligationem ex parte sui deponere promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 352v 16 za 23-03-1387. 

Hermannus zv Ludovicus gnd Lode Eefsen soen verkocht aan Herbertus 

Truden soen van Kessel een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

het Eindveld, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds 

en voornoemde Ludovicus anderzijds, reeds belast met 1 oude groot aan 

de hertog. 

 

Hermannus filius (dg: q) Ludovici dicti Lode Eefsen soen peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle #ad locum dictum tEijndvelt# et 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex [uno] et inter 

hereditatem dicti Ludovici ex alio ut dicebat vendidit Herberto 

Truden soen de Kessel promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo domino duci exinde solvendo. 

Testes Ghemert et Rover datum sabbato post letare. 

 

BP 1177 f 352v 17 za 23-03-1387. 

Johannes van Tefelen, zijn zoon Engbertus, Arnoldus gnd Nollen zv 

Arnoldus gnd Nout en Gerardus van Bloet van Kessel beloofden aan 

....... Zerijs van Erpe 23½ oude schild, met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1387) te betalen, en hetzelfde bedrag met Pasen over een jaar 

(zo 29-03-1388). Opstellen in twee brieven. De brieven overhandigen 

aan Arnoldus Snavel. 

 

Nota. 

Johannes de Tefelen et Engbertus eius filius (dg: promiserunt) 

Arnoldus dictus Nollen filius (dg: quondam) Arnoldi dicti Nout et 

Gerardus de Bloet van Kessel promiserunt ....... Zerijs de Erpe 

XXIII et dimidium aude scilde (dg: seu valorem Francie) seu 

valorem nativitatis Johannis proxime futuro et tantum a festo 

pasce proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Rover et 

Berwout datum supra. Et erunt 2 littere. Tradentur Arnoldo Snavel. 

 

BP 1177 f 352v 18 za 23-03-1387. 

Johannes van Tefelen en zijn zoon Engbertus beloofden de anderen 

schadeloos te houden. Twee brieven. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes de Tefelen et Engbertus eius filius promiserunt alios 

indempnes servare ?etc. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

1177 mf9 F 10 f.353. 

 Secunda post Marci: maandag 29-04-1387. 

 LXXXVII mensis marcii in festo annunciacionis Marie: 

    maandag 25-03-1387. 

 Tercia post judica: dinsdag 26-03-1387. 

 Quarta post judica: woensdag 27-03-1387. 

 Quinta post judica: donderdag 28-03-1387. 

 

BP 1177 f 353r 01 ma 29-04-1387. 

De broers Johannes en Arnoldus, kvw Arnoldus smid van Turingen, en 

Arnoldus Scoutheijt ev Margareta dvw voornoemde Arnoldus smid 

verkochten aan Luijtgardis Bauderic wv Theodericus zvw voornoemde 

Arnoldus smid alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Theodericus gnd Tielmannus zvw voornoemde Arnoldus 

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

Luijtgardis, gelegen in Den Bosch en binnen Brabant. De koopsom is 

voldaan. 
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Johannes et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi fabri de 

Turingen et Arnoldus Scoutheijt maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi fabri 

omnia bona et singula bona eis de morte quondam Theoderici dicti 

Tielmanni filii dicti quondam Arnoldi fabri successione advoluta 

et post mortem Luijtgardis Bauderic relicte eiusdem quondam 

Theoderici successione advolvenda quocumque locorum (dg: inf) in 

Busco et infra limites Brabantiae consistentia sive sita ut 

dicebant (dg: et quibus d..) vendiderunt dicte Luijtgardi 

promittentes #super habita et habenda# ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum suorum heredum 

deponere et recognoverunt sibi de pretio huiusmodi vendicionis 

fora satisfactum. Testes Rover et Berwout datum (dg: in festo a in 

festo annunciacionis) secunda post Marci. 

 

BP 1177 f 353r 02 ma 25-03-1387. 

(dg: Arnoldus nz). 

 

(dg: Arnoldus filius naturalis). 

 

BP 1177 f 353r 03 ma 25-03-1387. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Godefridus Herbrechts soen, Gerardus Vries zvw Godefridus van Weert, 

Arnoldus Vrieze, Gerardus Vrieze zvw Arnoldus Godekens soen en 

Johannes van Dijnther zv Hubertus van Dijnther. 

 

A. 

Acta in camera presentibus dictis scabinis Godefrido Herbrechts 

#soen# Gerardo Vries filio quondam Godefridi de Weert Arnoldo 

Vrieze Gerardo Vrieze filio quondam Arnoldi Godekens soen Johanne 

de Dijnther filio (dg: aquondam) Huberti de Dijnther datum LXXXVII 

mensis marcii in festo annunciacionis Marie hora none. 

 

BP 1177 f 353r 04 ma 25-03-1387. 

Arnoldus nzvw Theodericus gnd Tielmannus smid van Turingen verklaarde 

dat Luijtgardis wv voornoemde Theodericus hem alle goederen gegeven 

heeft, die aan hem door wijlen zijn voornoemde vader Theodericus 

waren vermaakt. Hij droeg alle rechten, die hij heeft resp. na 

overlijden van voornoemde Luijtgardis zal krijgen, in voornoemde 

goederen en in de goederen, waarin voornoemde Theodericus was 

overleden, over aan voornoemde Luijtgardis. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici dicti Tielmanni fabri 

de Turingen palam recognovit sibi per Luijtgardem relictam quondam 

dicti Theoderici fore satisfactum ab omnibus et singulis bonis 

dicto Arnoldo per dictum quondam Theodericum eius patrem legatis 

et ab omnibus bonis et rebus sibi a dicto quondam Theoderico a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem legatis 

supportatis aut promissis aut (dg: sibi) cuique alteri persone ad 

opus eiusdem Arnoldi promissis et supportatis a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem clamans cum quintancie insuper 

totum (dg: tot) jus sibi competens in premissis aut post mortem 

dicte Luijtgardis competens in premissis ac in quibuscumque (dg: 

la) bonis in quibus dictus quondam Theodericus decessit 

supportavit dicte Luijtgardi promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem exparte deponere et 

quod ipse dictam Luijtgardem neque bona quecumque dicti Theoderici 

fabri et dicte Luijtgardis impetere occacione premissorum in 

judicio spirituali nec in judicio seculari nec alias quovis. 

Testes datum supra. 
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BP 1177 f 353r 05 ma 25-03-1387. 

Hiervan een instrument maken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Testes (dg: datum supra) ut 

immediate. 

 

BP 1177 f 353r 06 di 26-03-1387. 

Johannes die Wit (dg: wonend in Haaren) beloofde aan Arnoldus zvw 

Arnoldus van der Drieborch 200 licht schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1387) 

te betalen. 

 

Johannes die Wit (dg: commorans in Haren Har) promisit Arnoldo 

filio quondam Arnoldi van der (dg: B) Drieborch CC licht scilt 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et Ywanus 

datum tercia post (dg: letare) judica. 

 

BP 1177 f 353r 07 di 26-03-1387. 

Adam van Mierd maande een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, 

aan hem overgedragen door Ghibo van Maren. 

 

Adam de Mierd hereditarium censum XX solidorum antique pecunie 

venditum #supportatum# sibi a Ghibone de Maren monuit. Testes 

Ywanus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 353r 08 di 26-03-1387. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1177 f 353r 09 di 26-03-1387. 

Jutta wv Mathijas gnd van Baerle droeg over aan haar kinderen 

Nijcholaus en Jutta haar vruchtgebruik in 6 pond84 b-erfcijns, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

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

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

van wijlen Petrus van Ypere, in Den Bosch, tussen de kamers van de 

kooplieden van Den Bosch, tussen de kamer van wijlen Margareta van 

Ypere enerzijds en wijlen Elizabeth van Baerle anderzijds. De brief 

overhandigen aan Arnoldus Monic. 

 

Jutta relicta quondam Mathije dicti de Baerle cum tutore suum 

usufructum quem habuit in sex libris #hereditarii census# grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris reddendis et 

solvendis hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de 

quadam camera quondam Petri de Ypere sita (dg: in) inter cameras 

mercatorum de Buscoducis inter (dg: hereditatem) cameram Margarete 

quondam de Ypere ex uno et inter cameram Elizabeth quondam de 

Baerle ex (dg: ex) alio supportavit Nijcholao (dg: eius) et Jutte 

eius liberis promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex pare sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo 

Monic. 

 

BP 1177 f 353r 10 di 26-03-1387. 

Nijcholaus zvw Mathijas van Baerle beloofde aan zijn moeder Jutta een 

lijfrente van 3 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

                         
84 Zie → BP 1177 f 355v 06 ma 15-04-1387, verkoop van deze 6 pond. 
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gaande uit al zijn goederen. 

 

Nijcholaus filius quondam Mathije de Baerle promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Jutte sue matri (dg: h) vitalem 

pensionem III aude scilde seu valorem #anno quolibet ad vitam 

dicte Jutte# nativitatis Domini ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353r 11 di 26-03-1387. 

Jutta dvw Mathijas van Baerle beloofde aan haar moeder Jutta een 

lijfrente van 3 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit al haar goederen. 

 

Jutta filia quondam Mathije de Baerle cum tutore promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Jutte sue matri vitalem 

pensionem III aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dicte 

Jutte matris primodicte Jutte nativitatis Domini ex omnibus suis 

bonis et habitis et habendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353r 12 wo 27-03-1387. 

Engbertus Ludinc zvw Petrus Pijnappel ev Katherina dvw Matheus zv 

Godefridus gnd Matheus verkocht aan Nijcholaus Spijerinc het deel, 

dat aan hem en voornoemde Katherina gekomen was na overlijden van 

voornoemde Matheus, resp. aan hen zal komen na overlijden van Beatrix 

mv voornoemde Katherina, in al het huisraad waarin voornoemde Matheus 

was overleden. 

 

Engbertus Ludinc filius quondam Petri Pijnappel maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Mathei (dg: Go) filii 

Godefridi dicti Matheus totam partem et omne jus sibi et dicte 

Katherine de morte dicti quondam Matheij! successione advolutas #et 

competentes# et post mortem (dg: di) Beatricis matris dicte 

Katherine successione advol[vendas] in omnibus et singulis 

domiciliis utencilibus et clenodiis in quibus dictus #quondam# 

Matheus decessit (dg: et in qu) atque totum jus sibi et dicte 

Katherine ac liberis dicte Katherine quovis modo (dg: in premissis 

ac #competens) competiturum# in quiuscumque clenodiis domiciliis 

et utencilibus que dicta Beatrix in sua morte post (dg: ost) se 

relinquet quocumque (dg: ..) nomine nuncupatis aut cuiuscumque 

(verbeterd uit: cuiusdumque) ?materiei existent ut dicebat vendidit 

Nijcholao Spijerinc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte Katherine et 

quorumcumque liberorum dicte Katherine deponere. Testes Ghemert et 

Aa datum quarta post judica. 

 

BP 1177 f 353r 13 do 28-03-1387. 

Udo zvw Gerardus van der Bruggen verkocht aan Henricus zvw 

Reijmboldus Rijcouts soen (1) een stuk land in Tefelen, ter plaatse 

gnd op die Kort Veren, beiderzijds tussen kvw Johannes Rijcards soen, 

(2) een stuk land, in Tefelen, ter plaatse gnd op die Twee Worden, 

tussen Hermannus zv Henricus gnd Rijcouds soen enerzijds en kvw 

Rijcoldus Reijmbouts soen anderzijds, (3) een stuk land in Tefelen, 

ter plaatse gnd op den Bollic, tussen Gerardus Uden soen enerzijds en 

Rijcoldus Bijcken en zijn zuster Agnes anderzijds, (4) alle 

maasdijken, die hierbij horen en bij andere erfgoederen van 

voornoemde Udo, in de schouw van Megen, ter plaatse gnd Aver Reke, 

zoals deze aan voornoemde Udo gekomen waren na erfdeling tussen 

voornoemde Udo en kvw Reijmboldus gnd Rijcouts soen, belast met 

voornoemde maasdijken, en met waterlaten en sloten. 
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Udo filius quondam (dg: Udo) Gerardi van der Bruggen peciam terre 

sitam in parochia de Tefelen (dg: inter) in loco dicto op die Cort 

Veren inter hereditatem liberorum quondam Johannis Rijcards soen 

ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem item 

peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto op die Twee 

Worden inter hereditatem Hermanni filii Henrici (dg: Rij) #dicti# 

Rijcouds soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Rijcoldi Reijmbouts soen ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto op den Bollic inter hereditatem Gerardi 

Uden soen ex uno et inter hereditatem Rijcoldi Bijcken et Agnetis 

eius sororis ex alio ut dicebat simul cum omnibus aggeribus Mose 

ad dictas hereditates et ad #quascumque# alias hereditates dicti 

Udonis spectantibus (dg: sitas) sitis in circonspicione dicta 

scouwe de Megen in loco dicto Aver Reke prout huiusmodi aggeres 

#Mose# ibidem siti sunt et dicto Udoni (dg: contr .) per 

divisionem factam inter dictum Udonem et inter (dg: here) liberos 

quondam Reijmboldi dicti Rijcouts soen cesserunt in partem ut 

dicebat vendidit Henrico filio quondam Reijmboldi (dg: ..) 

Rijcouts soen promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: dic) exceptis dictis aggeribus Mose et (dg: ag) aqueductibus 

et fossatis ad hoc de jure spectantibus. Testes Luce et Ywanus 

datum quinta post judica. 

 

BP 1177 f 353r 14 do 28-03-1387. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde maasdijken te onderhouden, zodat 

voornoemde Udo en de erfgoederen van voornoemde Udo of erfgoederen 

die van hem waren, onder Tefelen, daarvan geen schade lijden. 

 

Dictus emptor promisit super habita et habenda quod ipse omnes 

aggeres Mose predictos perpetue in tali disposicione observabit 

sic quod Udoni et supra (dg: dicti) hereditates dicti Udonis et 

que fuerant dicti Udonis quocumque locorum infra parochiam de 

Tefelen sitas dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353r 15 do 28-03-1387. 

Voornoemde Udo beloofde aan Petrus zv Arnoldus Mersman een vidimus 

van voornoemde brief, zodra die geschreven en gezegeld is. 

 

[Dictus] Udo promisit (dg: di) Petro filio Arnoldi Mersman ?dare 

vidimus de iamdicta littera quando ipsa littera fuerit scripta et 

sigillata. 

 

1177 mf9 F 11 f.353v. 

 Quinta post judica: donderdag 28-03-1387. 

 anno LXXX septimo mensis marcii die XXVII: woensdag 27-03-1387. 

 

BP 1177 f 353v 01 do 28-03-1387. 

Johannes Coelens soen, Henricus Verkenman en Andreas Verkenman 

beloofden aan Johannes van Erpe 40 gulden met Sint-Jacobus aanstaande 

(do 25-07-1387) te betalen. 

 

Johannes Coelens soen Henricus Verken-(dg: man)-man et Andreas 

Verkenman promiserunt Johanni de Erpe XL florenos ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et Rover datum quinta 

post judica. 

 

BP 1177 f 353v 02 do 28-03-1387. 

Willelmus Bresser beloofde aan Danijel Vogel, tbv zijn natuurlijke 

kinderen verwekt bij Katherina dvw Godefridus van den Wege, een 

n-erfcijns van 40 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

al zijn goederen. Zou een van voornoemde kinderen overlijden zonder 
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wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar de andere kinderen. 

 

Willelmus Bresser promisit super habita et habenda Danijeli Vogel 

ad opus puerorum naturalium ab eo et a Katherina filia quondam 

Godefridi van den Wege pariter genitorum et generandorum quod ipse 

Willelmus dabit et exsolvet dictis pueris naturalibus hereditarium 

censum XL aude scilde nativitatis Johannis ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis quocumque sitis et si aliquis dictorum 

puerorum (dg: de) naturalium sine prole legitima extunc dictus 

census ad alios dictorum puerorum naturalium integraliter 

devolvetur. Testes (dg: datum supra) Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 03 do 28-03-1387. 

Jacobus en Metta, kbw Henricus Bresser, verkochten aan hun broer 

Willelmus Bresser de helft van een stuk land, gnd die Manswert Brake, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Bruekelen, tussen de plaats gnd Molengrave 

enerzijds en Willelmus Priem anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Jacobus et Metta liberis! quondam Henrici Bresser cum tutore 

#medietatem# pecie terre #die Manswert Brake# site in parochia de 

Bucstel in loco dicto Bruekelen inter locum dictum Molengrave ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Priem ex alio ut dicebant 

vendiderunt Willelmo Bresser eorum fratri promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 04 do 28-03-1387. 

Gerardus zvw Hermannus Bac leerbewerker droeg85 over aan Reijnerus zv 

Johannes Nollekens een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Nijcholaus van Kessel enerzijds en erfgoed van kvw 

Johannes nzvw Arnoldus van den Kloot anderzijds, aan hem verkocht86 

door Jacobus zvw Stephanus Broecriemmaker. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac frunitoris domum et aream 

sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Nijcholai de 

Kessel ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

filii naturalis quondam Arnoldi de Globo ex alio venditam sibi a 

(dg: G) Jacobo filio quondam Stephani Broecriemmaker prout in 

litteris supportavit Reijnero filio Johannis Nollekens cum 

litteris et jure (dg: p) et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 353v 05 do 28-03-1387. 

Gerardus zvw Hermannus Bac leerbewerker ev Elizabeth dvw Henricus 

gewantsnijder nzv hr Henricus van de Broek priester investiet van de 

kerk van Beek bij Aarle droeg over aan voornoemde Reijnerus zv 

Johannes Nollekens alle goederen, die waren van wijlen voornoemde hr 

Henricus van de Broek, gelegen onder Sint-Oedenrode, aan voornoemde 

Henricus gewantsnijder alias gnd van de Broek overgedragen door 

Johannes gnd Meester zvw Henricus Meester, van welke goederen een 

helft aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth gekomen was na 

overlijden van voornoemde Henricus gewantsnijder, en waarvan hij de 

andere helft verworven had van Theodericus zvw voornoemde Henricus 

gewantsnijder. 

 

                         
85 Zie ← BP 1177 f 292r 12 ±di 03-04-1386, bijna identieke contract. 
86 Zie ← BP 1177 f 107v 11 do 03-03-1384, Gerardus zvw Hermannus Bac 

leerbewerker beloofde een erfpacht uit dit huis, welk huis aan hem 

was verkocht door Jacobus zvw Stephanus Broecriemmaker. 
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Gerardus filius quondam Hermanni Bac frunitoris maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici pannicide 

filii naturalis (dg: f) domini Henrici de Palude presbitri 

investiti ecclesie de Beke prope Arle omnia et singula bona que 

fuerant dicti quondam #domini# Henrici de Palude ubicumque locorum 

infra parochiam de Rode consistentia sive sita supportata dicto 

Henrico pannicide alias dicto de Palude a Johanne dicto Meester 

filio quondam Henrici Meester prout in litteris et de quibus bonis 

dictus Gerardus unam medietatem sibi et dicte Elizabeth sue uxori 

de morte dicti quondam Henrici pannicide successione advolutam 

esse dicebat et reliquam medietatem erga Theodericum filium 

eiusdem quondam Henrici pannicide acquisiverat prout in litteris 

supportavit dicto Reijnero cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 06 do 28-03-1387. 

Voornoemde Gerardus zvw Hermannus Bac leerbewerker ev Elizabeth dvw 

Henricus gewantsnijder nzv hr Henricus van de Broek priester 

investiet van de kerk van Beek bij Aarle droeg over aan voornoemde 

Reijnerus zv Johannes Nollekens een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, die Theodericus zvw Johannes van de Broek van 

Sint-Oedenrode beloofd had aan Henricus gewantsnijder nzv hr Henricus 

van de Broek priester investiet van de kerk van Beek bij Aarle, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen die waren van wijlen 

voornoemde Henricus, onder Sint-Oedenrode, welke pacht nu aan hem 

behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Dictus Gerardus hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Rode sancte Ode quam Theodericus filius quondam 

Johannis (dg: Johannis) de Palude (dg: pro) de Rode sancte Ode 

promisit se daturum et soluturum Henrico pannicide filio naturali 

domini Henrici de Palude presbitri investiti ecclesie de Beke 

prope Arle hereditarie purificationis ex omnibus et singulis bonis 

que fuerant dicti domini Henrici scilicet tam mobilibus quam 

immobilibus hereditariis atque paratis ubcumque locorum tam in 

humido quam in sicco infra parochiam de Rode sancte Ode 

consistentibus sive sitis prout in litteris et quam paccionem nunc 

ad se spectare dicebat supportavit dicto Reijnero #cum arestadiis# 

cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 07 do 28-03-1387. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Reijnerus 70 gulden met 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Reijnero LXX florenos ad (dg: 

Jacobi #Remigii) Remigii# proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 08 wo 27-03-1387. 

Vervolgens beloofde voornoemde Reijnerus dat hij, als voornoemde 

Gerardus hem voornoemde 70 gulden op voornoemde termijn heeft 

betaald, voornoemde goederen en alle brieven afstaat aan voornoemde 

Gerardus. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot, Nijcholaus Reijmbrant en anderen. 

 

A. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

dictus Reijnerus promisit super habita et habenda quod si dictus 

Gerardus sibi dictos LXX florenos dicto termino persolverit extunc 

dictus Reijnerus dicta bona et omnes litteras predictas dicto 
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Gerardo reddet et resignabit ut in forma acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo (dg: M) Nijcholao Reijmbrant 

et aliis testibus anno LXXX septimo mensis marcii die XXVII. 

 

BP 1177 f 353v 09 wo 27-03-1387. 

Gerardus zvw Hermannus Bac maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, die Theodericus 

zvw Johannes van de Broek van Sint-Oedenrode beloofd had aan Henricus 

gewantsnijder nzv hr Henricus van de Broek priester investiet van de 

kerk van Beek bij Aarle. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Rode sancte Ode quam Theodericus 

filius quondam Johannis de Palude (dg: sce) de Rode sancte Ode 

promiserat se daturum et soluturum Henrico pannicide filio 

naturali domini (dg: quo) Henrici de Palude presbitri investiti 

ecclesie de Beke prope Arle prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 10 wo 27-03-1387. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme (dg: ev Aleijdis dvw Walterus die 

Neijser) gaf uit aan Johannes Scerpinc 16 hont minus 5 roeden land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen voornoemde Johannes 

Scerpinc enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden 

strekkend aan eerstgenoemde Johannes; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 5 schelling, geld waarvoor in Den Bosch brood en bier 

worden gekocht, en een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1388). 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi (dg: He) Heijme (dg: maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Walteri die 

Neijser) sedecim (dg: vi) hont terre minus quinque virgatis terre 

sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen inter 

hereditatem Johannis Scerpinc ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex alio (dg: ut dicebat) tendentia cum utroque fine 

ad hereditatem primodicti Johannis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem (dg: J) dicto Johanni Scerpinc ab eodem 

hereditarie possidenda pro hereditario censu quinque solidorum 

monete pro qua panis et cervisia tempore solucionis in Busco 

ementur et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: p) nativitatis Domini 

#primo termino [ultra] annum# ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 11 wo 27-03-1387. 

Voornoemde Johannes Scerpinc beloofde aan voornoemde Johannes Heijme 

12½ Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

over een jaar (vr 25-12-1388) en de andere helft met Kerstmis over 

twee jaar (za 25-12-1389). 

 

Dictus Johannes Scerpinc promisit dicto (dg: Ard) Johanni Heijme 

XII et dimidium Brabant dobbel seu valorem mediatim a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum et mediatim a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 12 wo 27-03-1387. 

Ghibo van Eijcke gaf uit aan Henricus zv Petrus gnd Lommelman een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, tussen voornoemde Petrus Lommelman enerzijds en de 

gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijns, 
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(2) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, in voornoemd 

huis aan Johannes Baten soen van Nijsterle te leveren, en thans voor 

(3) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Ghibo de Eijcke domum #et# ortum et hereditates sibi adiacentes 

sitos in parochia de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbossche 

inter hereditatem Petri dicti Lommelman ex uno et inter 

communitatem ex alio dedit ad hereditariam paccionem Henrico filio 

dicti Petri Lommelman ab (dg: od) eodem hereditarie possidendos 

pro (dg: cen) censu domini fundi et pro hereditario (dg: censu) 

paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco Johanni Baten 

#soen# de Nijsterle exinde solvenda et in (dg: Nijsterle) #dicta 

domo# tradenda danda etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi a alio hereditarie 

nativatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 353v 13 wo 27-03-1387. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ghibo 27 Brabantse 

dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Ghiboni XXVII Brabant dobbel 

scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 14 wo 27-03-1387. 

Voornoemde Ghibo van Eijcke gaf uit aan Petrus Lommelman een akker 

gnd Borsemakers Akker, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, 

tussen Marcelius gnd Lijsbetten soen enerzijds en erfgoed gnd die 

Hellink, behorend aan voornoemde Ghibo, anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de grondcijns, (2) een n-erfpacht van 2 mud 2 

zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. Slechts op te 

geven met 4 mud 4 zester rogge eens. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Ghibo agrum terre dictum (dg: Borsm) Borsemakers Acker 

situm in parochia de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbossche 

inter hereditatem Marcelii dicti Lijsbetten #soen# ex uno et inter 

hereditatem dictam die Hellinc ad dictum Ghibonem spectantem ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro Lommelman ab 

eodem hereditarie possidendum pro censu domini fundi dando (dg: 

fu) atque pro hereditaria paccione (dg: u) duo modiorum et duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et non resignabit nisi cum quatuor modiis et quatuor sextariis 

siliginis (dg: da) dicto Ghiboni semel dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 353v 15 wo 27-03-1387. 

(dg: Willelmus van Dorhout zvw Johannes van Dorhout en Walterus van 

Beirkel zvw Amelius gnd Vos: 2½). 

 

(dg: Willelmus de Dorhout filius quondam Johannis de Dorhout et 

Walterus van Beirkel filius quondam Amelii dicti Vos ?unum duo et 

dimidium). 
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BP 1177 f 353v 16 wo 27-03-1387. 

Henricus Kuijlman verkocht aan Elizabeth gnd Alarts dvw Willelmus van 

Welle een lijfpacht van 1 mud rogge, ....... maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

verkoper. 

 

[Solvit] IIII plack. 

Henricus Kuijlman legitime vendidit Elizabeth dicte Alarts filie 

quondam Willelmi de Welle vitalem pensionem (dg: p) unius modii 

si[liginis mensure de] ..... solvendam ad vitam dicte emptricis et 

non ultra nativitatis Domini et in Busco [tradendam ex omni]bus 

bonis dicti venditoris quocumque locorum consistentibus si[ve 

sitis] ....... ....... ....... warandiam (dg: et suf) et cum 

mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

1177 mf9 F 12 f.354. 

 Quinta post judica: donderdag 28-03-1387. 

 

BP 1177 f 354r 01 do 28-03-1387. 

Johannes Wijtmans soen, Wijtkinus gnd Godevarts soen, Godefridus van 

den Hezeacker en Jordanus van Roesmalen smid beloofden aan Thomas van 

Hijntham 135 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (ma 24-06-

1387) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387). 

 

Johannes Wijtmans soen Wijtkinus dictus Godevarts soen Godefridus 

van den Hezeacker (dg: Joh) Jordanus de Roesmalen faber 

promiserunt Thome de Hijntham C et XXXV aude scilde (dg: scilicet 

seu) scilicet XLII Hollant placken pro quolibet aude scilt 

computato seu valorem (dg: d) mediatim Johannis et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Luce et 

Ywanus datum quinta post judica. 

 

BP 1177 f 354r 02 do 28-03-1387. 

Elijas zvw Aleijdis van der Laerscot droeg over aan zijn zoon 

Johannes de navolgende erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Tongeren, (1) een huis en tuin, ter plaatse gnd ter Braken, (2) een 

stuk eusel, aldaar, (3) een akker, aldaar, ter plaatse gnd 

Vrankenbrake, aan hem uitgegeven door Walterus zvw Enghelbertus zv 

Elijas van der Braken, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Elijas filius quondam Aleijdis van der Laerscot hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Tongheren primo videlicet domum et ortum sitos in loco dicto ter 

Braken atque peciam (dg: pascu) pascue dicte een eeusel sitam 

ibidem insuper agrum terre situm ibidem in loco dicto 

Vranckenbrake datos sibi ad pactum a Waltero filio quondam 

Enghelberti filii Elije van der Braken prout in litteris 

supportavit Johanni suo filio 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 354r 03 do 28-03-1387. 

Henricus zvw Paulus gnd Jans soen van Gheffen droeg over aan zijn 

broer Johannes zvw voornoemde Paulus een huis en tuin van wijlen 

Johannes gnd Hermans soen, in Geffen, ter plaatse gnd aan die Wijk, 

beiderzijds tussen Rodolphus gnd ?Brubbe Wijnrics soen, aan hem 

verkocht door Baudekinus zvw Baudekinus van Geffen, belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus 

hieruit verkocht had aan Willelmus Vos bakker. 
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Henricus filius quondam Pauli dicti Jans soen de Gheffen domum et 

ortum quondam Johannis dicti Hermans soen sitos in parochia de 

Gheffen ad locum dictum aen die Wijc inter hereditates Rodolphi 

dicti B[?r]ubbe Wijnrics soen ex utroque latere coadiacentes 

venditos sibi a Baudekino filio quondam Baudekini de Geffen prout 

in litteris (dg: v) supportavit Johanni (dg: f) suo fratri filio 

dicti quondam Pauli cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte deponere excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam dictus Henricus 

vendiderat Willelmo Vos pistori ex premissis vendiderat solvendam 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354r 04 do 28-03-1387. 

Henricus zv Everardus gnd Vosken van Sint-Oedenrode droeg over aan 

Luijtgardis dv Henricus gnd Kepken, tbv haar en Aleijdis en 

Rodolphus, kv voornoemde Luijtgardis, een b-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

(1) een huis, erf en tuin, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Veretsel, tussen Johannes gnd Nodarts soen enerzijds en Johannes gnd 

die Moelnere anderzijds, (2) een stuk land, gelegen naast voornoemd 

huis, erf en tuin, aan hem verkocht door Everardus gnd Bestken. De 

brief overhandigen aan voornoemde Luijtgardis. 

 

Henricus filius Everardi dicti Vosken de Rode sancte Ode 

hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Rode 

sancte Ode solvendam hereditarie purificationis ex domo area et 

orto sitis in parochia de Rode ad locum dictum Veretsel inter 

hereditatem Johannis dicti Nodarts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti die Moelnere ex alio atque ex quadam 

pecia terre predictis domo aree et orto adiacente venditam sibi ab 

Everardo dicto Bestken prout in litteris (dg: si) supportavit 

Luijtgardi filie (dg: Joh d) Henrici dicti Kepken ad opus sui et 

ad opus Aleijdis et Rodolphi liberorum eiusdem Luijtgardis (dg: 

promittens) cum litteris et jure promittens ratams servare et 

obligationem (dg: d) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicte Luijtgardi. 

 

BP 1177 f 354r 05 do 28-03-1387. 

Johannes gnd Berger, zijn vrouw Eefsa dvw Arnoldus Maes soen, 

Henricus Porter en Gerardus die Bruijn droegen over (aan de 
?secretaris) tbv Ghibo zvw Johannes des Veren het deel, dat aan hen 

behoort, in alle goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Maes. 

 

(dg: Thomas dictus Yden soen maritus legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Arnoldi dicti Maes soen et dicta Katherina 

cum eodem tamquam cum tutore) Johannes dictus Berger maritus 

legitimus ut asserebat Eefse sue uxoris filie (dg: dicti) quondam 

Arnoldi Maes soen et dicta Eefsa cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

et dicta Ee) Henricus Porter et Gerardus die Bruijn (dg: super) 

#totam partem et omne jus eis competentes in# omnibus et singulis 

bonis dicti quondam Arnoldi Maes soen quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebant #supportaverunt# ad opus 

Ghibonis filii quondam Johannis des Veren promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 354r 06 do 28-03-1387. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Johannes, Henricus en 

Gerardus, alle dijken, waterlaten en onraad, behorend bij goederen 

van wijlen Arnoldus Maes soen, te onderhouden. De brief overhandigen 
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aan voornoemde Johannes Bergher. 

 

Solvit. 

Dictus Ghibo promisit super omnia dictis (dg: Thome) Johanni 

Henrico et Gerardo quod ipse omnes aggeres aqueductos et onera 

dicta onraet (dg: a) spectantes de jure ad quecumque bona quondam 

Arnoldi Maes soen quocumque locorum consistentes sive sitos 

perpetue in tali (dg: .) disposcione observabit sic quod eis 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Johanni Bergher. 

 

BP 1177 f 354r 07 do 28-03-1387. 

Arnoldus die Langhe zv Henricus gnd Colen beloofde aan Udo van 

Tefelen 10 gulden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Arnoldus die Langhe filius Henrici dicti Colen (dg: soen) promisit 

Udoni de (dg: de) Tefelen X gulden ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: d) Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 354r 08 do 28-03-1387. 

Arnoldus zvw hr Rutgherus van Ouden ridder droeg over aan zijn broer 

Willelmus van Ouden (1) een huis en schuur met ondergronden, tuin en 

2 aangelegen kampen, in Nuenen, tussen kvw Egidius van Verlaer 

enerzijds en kv Elizabeth gnd Lize van Catten anderzijds, (2) de 

helft van een erfgoed gnd die Twerijt, deels beemd en deels heide, in 

Nuenen, tussen Hepkinus van Gherwen enerzijds en kvw voornoemde 

Egidius van Verlaer anderzijds, echter uitgezonderd voor Arnoldus zv 

Lana wv Walterus van Nuenrebeke 1 zesterzaad roggeland in een van 

beide kampen, te weten dat naast voornoemde kv Elizabeth van Catten, 

welke goederen aan hem waren verkocht door Lana wv Walterus van 

Nuenrebeke, haar kinderen Arnoldus, Jutta en Batha, Johannes van den 

Velde, diens vrouw Lana dv eerstgenoemde Lana, Walterus gnd Terninc 

en Petrus Andries soen. 

 

Arnoldus filius quondam domini Rutgheri de Ouden militis domum et 

horreum cum suis fundis et ortum atque duos campos eis adiacentes 

sitos in parochia de Nuenen inter hereditatem liberorum quondam 

Egidii de Verlaer ex uno et inter hereditatem liberorum Elizabeth 

dicte Lize de Catten ex alio atque medietatem hereditatis dicte 

die Twerijt partim pratum et partim terre mericalis site in dicta 

parochia inter hereditatem Hepkini de Gherwen ex uno et inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Egidii de Verlaer salva tamen 

Arnoldo filio (dg: p) Lane (dg: f) relicte quondam Walteri de 

Nuenrebeke una sextariata terre siliginee in uno dictorum duorum 

camporum scilicet contigue iuxta (dg: h) dictam hereditatem 

dictorum liberorum dicte Elizabeth de Catten venditos sibi a Lana 

relicta quondam Walteri de (dg: Nuer) Nuenrebeke Arnoldo Jutta et 

Batha eius liberis Johanne van den Velde Lana eius (dg: eius) 

uxore filia primodicte Lane Waltero dicto Terninc et Petro Andries 

soen prout in litteris supportavit Willelmo de Ouden suo fratri 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: ..) datum supra. 

 

BP 1177 f 354r 09 do 28-03-1387. 

Voornoemde Willelmus van Ouden beloofde zijn voornoemde broer 

Arnoldus schadeloos te houden, als hij aangesproken wordt wegens 

voornoemde erfgoederen. 

 

Dictus Willelmus de Ouden promisit #super omnia# dicto Arnoldo suo 

fratri quod si dictus Arnoldus ab aliqua vel aliquibus personis 

impetetur #seu vexaretur# (dg: ..) in judicio spirituali vel in 
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judicio (dg: si) seculari occacione dictarum hereditatum !et inde 

emergentia quitabit in quantum huiusmodi dampna per duos testes 

sive sunt scabini sive non fuerint scabini probare poterit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 354r 10 do 28-03-1387. 

Hr Johannes van Kuijc heer van Hoestraten beloofde aan Lucas van de 

Kelder, tbv hem en Johannes van Mijrop, 200 gulden, ¼ deel te betalen 

met Sint-Jan (ma 24-06-1387), ¼ deel met Kerstmis (wo 25-12-1387), ¼ 

deel met Pasen over een jaar (zo 29-03-1388) en ¼ deel met Sint-Jan 

over een jaar (vr 24-06-1388). 

 

Dominus Johannes de Kuijc dominus de Hoestraten promisit Luce de 

Penu ad opus sui et ad opus Johannis de Mijrop (dg: ..) ducentos 

gulden pro una quarta parte navitatis Johannis pro secunda quarta 

parte nativitatis Domini #proxime# pro tercia quarta parte (dg: p) 

a pasca proxime #futuro# ultra annum et pro ultima quarta parte a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 354r 11 do 28-03-1387. 

Johannes Vos zvw Henricus Vos van Hezewijc verkocht aan Willelmus van 

Laer, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis gnd Arts, een stuk land, in 

Dinther, ter plaatse gnd die Boenhof, tussen Egidius van Ghele 

enerzijds en voornoemde Mechtildis Arts anderzijds. 

 

Johannes Vos filius quondam Henrici Vos de Hezewijc peciam terre 

sitam in parochia de Dijnther in loco dicto die Boenhof inter 

hereditatem Egidii de Ghele ex uno et inter hereditatem (dg: 

Mette) #Mechtildis# dicte Arts ex alio hereditarie vendidit 

Willelmo (dg: vande) van Laer (dg: et M) ad opus sui et ad opus 

#dicte# Mechtildis (dg: eius ux) Arts eius uxoris promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354r 12 do 28-03-1387. 

(dg: Godescalcus die J). 

 

BP 1177 f 354r 13 do 28-03-1387. 

Ghiselbertus zvw Arnoldus Koc van Amstel droeg over aan .....ldus die 

Weijer een b-erfcijns van 20 schelling, die Johannes van Dure zv 

Johannes van der Hoeve met Kerstmis beurde, gaande uit ½ bunder land, 

in Dure, achter de wand van Bela gnd Boeghelkens, welke cijns nu aan 

hem behoort. 

 

Ghiselbertus filius quondam Arnoldi Koc de Amstel hereditarium 

censum XX solidorum quem Johannes (dg: v) de Dure filius Johannis 

van der Hoeve solvendum habuit hereditarie nativitatis Domini ex 

(dg: di) uno dimidio bonario terre sito in Dure retro parietem 

Bele dicte Boeghelkens et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

supportavit ....ldo die Weijer promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354r 14 do 28-03-1387. 

Jacobus en Bela, kv Henricus die Jegher van Berchen, beloofden aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem 38 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, en ?10 Hollandse plakken met 

Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

J[a]cobus Bela {hier staat een streep} liberi (dg: quondam) 

Henrici die Jegher de Berchen promiserunt Godefrido filio quondam 

Andree de Berlikem XXXVIII [li]cht[e] scilde scilicet XII Hollant 
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placken pro quolibet scilt computato et ?X Hollant placken ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et Aa 

datum supra. 

 

BP 1177 f 354r 15 ±do 28-03-1387. 

Voornoemde Johannes en Bela beloofden aan de secretaris, tbv Cristina 

dvw Johannes ?Loze, .. gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) 

te betalen. 

 

[87Dicti Johannes et] Bela {hier staat een streep} promiserunt mihi 

ad opus Cristine filie quondam Johannis [?L]oze ....... [flore]nos 

dictos gulden ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos 

....... ....... ....... ........ 

 

1177 mf10 A 01 f.354v. 

 Sexta post judica: vrijdag 29-03-1387. 

 Secunda post palmarum: maandag 01-04-1387. 

 in cena Domini: witte donderdag 04-04-1387. 

 

BP 1177 f 354v 01 ±do 28-03-1387. 

Barnijerus Andries soen en zijn vrouw Aleijdis wv Nijcholaus 

Reijmbrants droegen over aan Johannes Reijmbrant, zv voornoemde 

Aleijdis en wijlen Nijcholaus, het vruchtgebruik, dat voornoemde 

Aleijdis heeft in (1) 2 morgen land, ter plaatse gnd in de Lage 

Vliedert, tussen Johannes van Swalmen enerzijds en erfgoed van het 

leprozenhuiis anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Scemelen, in 

Oss, dat was van Johannes Meerwaters vv voornoemde Aleijdis. Twee 

brieven. 

 

Barnijerus Andries soen maritus legitimus Aleijdis sue uxoris 

relicte quondam Nijcholai Reijmbrants et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore suum usufructum sibi #Aleijdi# competentem in 

duobus iugeribus terre sitis in loco dicto in den Legen Vliedert 

inter hereditatem Johannis de Swalmen ex uno et inter hereditatem 

domus leprosorum ex alio !et duplicetur! {hierna niwue alinea}  

atque in pecia terre dicta dat Scemelen sita in parochia de (dg: -

s) Os que pecia terre fuerat olim Johannis (dg: Moerk) Meerwaters 

patris olim dicte Aleijdis supportaverunt Johanni Reijmbrant filio 

dicte Aleijdis et quondam Nijcholai predicti promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et 

Aa datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 354v 02 ±do 28-03-1387. 

Voornoemde Johannes Reijmbrant beloofde aan voornoemde Barnijerus een 

b-erfpacht van 5½ zester rogge en een b-erfcijns van 1 oude schild, 

die Aleijdis mv voornoemde Johannes geschonken had aan voornoemde 

Johannes, niet te beuren, zolang voornoemde Aleijdis leeft, d.w.z. 

dat voornoemde Barnierus die zolang zal heffen. 

 

Dictus Johannes Reijmbrant promisit super omnia dicto (dg: Bije) 

Barnijero quod ipse hereditariam paccionem quinque et dimidii 

sextariorum siliginis et hereditarium censum unius aude scilt quam 

et quem Aleijdis mater dicti Johannis dederat et promiserat dicto 

Johanni predicto nomine dotis ut dicebat non petet nec levabit 

quamdiu dicta Aleijdis vixerit in humanis scilicet quod dictus 

Barnierus interim levabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 03 vr 29-03-1387. 

Willelmus zvw Robbertus gnd Willems soen deed tbv Godefridus Bierken 

                         
87 Meest waarschijnlijke aanvulling op basis van BP 1177 f 354r 14. 
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zv Lubertus van Hedechusen afstand van alle erfgoederen die waren van 

wijlen Ghibo gnd die Cuper, gelegen onder Vessem. 

 

Willelmus filius quondam Robberti dicti Willems soen super omnibus 

et singulis hereditatibus que fuerant quondam Ghibonis dicti #die# 

Cuper quocumque locorum infra parochiam de Vessem sitis ut dicebat 

et super jure ad opus Godefridi Bierken filio Luberti de 

Hedechusen renunciavit promittens ratam servare. Testes Ywanus et 

Berwout datum sexta post judica. 

 

BP 1177 f 354v 04 vr 29-03-1387. 

Leonius van Erpe en zijn broer Henricus van Erpe beloofden aan 

Nijcholaus gnd Metten soen 79 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude 

schilden gerekend, op zondag Misericordia aanstaande (zo 21-04-1387) 

te betalen. 

 

Leonius de Erpe et Henricus de Erpe eius frater promiserunt 

Nijcholao dicto Metten soen septuaginta novem aude scilde scilicet 

quatuor florenos pro III aude scilde computato ad (dg: ..) 

dominicam qua cantatur misericordia proxime futuram persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 05 vr 29-03-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 06 vr 29-03-1387. 

Baudewinus gnd Lijesman droeg over aan Gerardus van den Oerde van 

Waelwijc (1) 3 stukken land, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die 

Akker van die Sterwijk, (1a) gnd die Lange Akker, (1b+c) die Strepen, 

aan het eind van eerstgenoemd stuk gelegen, welke 3 stukken 7 lopen 

rogge groot zijn, (2) 5 lopen rogge b-erfpacht, die Nijcholaus gnd 

Coel van Spulle jaarlijks levert, gaande uit erfgoederen onder 

Hilvarenbeek, welke stukken en 5 lopen aan hem gerechtelijk waren 

verkocht door Mijchael van den Oerde, na schepenvonnis van 

Oisterwijk. 

 

Baudewinus dictus Lijesman (dg: .) tres pecias terre sitas in 

parochia de Hildwaren (dg: quarum una) in loco dicto die Acker van 

die Sterwijc quarum una die Lange Acker et alie due die Strepen in 

fine primodicte pecie situate (dg: nun) sunt nuncupate et (dg: in 

quibus) #que tres pecie terre# septem lopinos siliginis in semine 

capient (dg: venditas sibi a Mijcha) necnon quinque lopinos 

siliginis hereditarie paccionis quos Nijcholaus #dictus Coel# de 

Spulle (dg: alia .) annuatim solvere consuevit (dg: venditos) ex 

hereditatibus sitis infra dictam parochiam ut dicebat venditos 

sibi a Mijchaele van den Oerde per judicem mediante sententia 

scabinorum de Oesterwijc ut dicebat supportavit Gerardo (dg: filio 

naturali quondam Henrici Bathen soen promittens ratam servare) van 

den Oerde de Waelwijc promittens ratam servare. Testes Rover et 

Ouden datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 07 vr 29-03-1387. 

Rijchwigis gnd Rijc wv Henricus gnd Goetscalc van Nijsterle en haar 

kinderen Godescalcus, Johannes en Henricus verkochten aan Albertus 

gnd Hermens soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en 

aangelegen erfgoederen, in Nistelrode, tussen Udo gnd Udeken 

enerzijds en Petrus van Nijsterle anderzijds, (2) 1 zesterzaad 

roggeland, in Nistelrode, tussen Johannes Gerijts enerzijds en 
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Albertus Hannen soen anderzijds, (3) 2 stukken beemd, gnd Twee 

Geslag, in Hees, ter plaatse gnd die Heesscher Bleke, beiderzijds 

tussen Arnoldus Stegheman, reeds belast met cijnzen. 

 

Rijchwigis dicta Rijc relicta quondam Henrici #dicti# Goetscalc de 

Nijsterle cum tutore Godescalcus Johannes et Henricus eius liberi 

hereditarie vendiderunt Alberto dicto (dg: Lemmens) #Hermens# soen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et area et hereditatibus eis adiacentibus sitis in parochia de 

Nijsterle inter hereditatem Udonis dicti Udeken ex uno et inter 

hereditatem Petri de Nijsterle ex alio item ex (dg: s) una 

sextariata terre siliginee sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Gerijts ex uno et inter hereditatem Alberti 

Hannen soen ex alio atque (dg: d) ex duabus peciis prati dictis 

Twee Gheslach sitis in parochia de Hees in loco dicto die 

Heesscher Bleke inter hereditatem Arnoldi Stegheman ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebant ptomittentes cum tutore super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 08 vr 29-03-1387. 

Udo zvw Gerardus Uden soen van der Bruggen ev Agnes dvw Reijmboldus 

gnd Rijcouds soen van Tefelen verkocht aan Petrus zvw Arnoldus 

Mersman een stuk land, gnd Tijlgers Land, in Tefelen, tussen Johannes 

van den Heijnxthoevel enerzijds en Arnoldus Mersman anderzijds, welk 

stuk land wijlen voornoemde Reijmboldus verworven had van hr 

Godefridus van Os ridder, en dat aan hem en zijn vrouw Agnes gekomen 

was na overlijden van de ouders van voornoemde Agnes, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Udo filius quondam Gerardi (dg: Uden) Uden soen van der Bruggen 

maritus et tutor Agnetis sue uxoris filie quondam Reijmboldi dicti 

Rijcouds soen de Tefelen peciam terre (dg: sitam in parochia de 

Tefelen) dictam communiter Tijlghers Lant sitam in parochia de 

Tefelen inter hereditatem Johannis van den Heijnxthoevel ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Mersman ex alio et quam peciam terre 

dictus quondam Reijmboldus erga dominum Godefridum de Os militem 

acquisiverat et quam sibi et dicte sue uxori de morte (dg: dicte) 

parentum dicte Agnetis successione advolutam esse dicebat 

hereditarie vendidit Petro filio quondam Arnoldi Mersman 

promittens (dg: warandiam ratam servare et) ratam servare et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab aggere (dg: et) 

Mose et censu libera et obligationem aliam (dg: obligationem) 

deponere exceptis zegedike aqueductibus et fossatis ad hoc 

spectantibus et infra terream sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 09 vr 29-03-1387. 

Voornoemde Udo zvw Gerardus Uden soen van der Bruggen ev Agnes dvw 

Reijmboldus gnd Rijcouds soen van Tefelen verkocht aan voornoemde 

Petrus zvw Arnoldus Mersman 5 hont land, in Tefelen, tussen de plaats 

gnd Osser Weteringe enerzijds en kvw Reijmboldus Rijcouts soen 

anderzijds, welke 5 hont Arnoldus zvw voornoemde Reijmbolus verworven 

had van Rijcoldus zv Arnoldus Mersman, en die aan hem gekomen waren 

na erfdeling. 

 

Dictus Udo ut supra quinque hont terre sitam in parochia de 

Tefelen inter locum dictum Osser Weteringe ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Reijmboldi Rijcouts soen ex alio 

(dg: qu) in ea quantitate qua ibidem sita sunt et que quinque hont 

(dg: dictus Udo) Arnoldus filius dicti quondam Reijmboli erga 



Bosch’ Protocol jaar 1387 02. 

 

191 

Rijcoldum filium Arnoldi Mersman acquisiverat et que nunc ad se 

(dg: et A) spectare dicebat et sibi mediante divisione prius 

habita inter ipsum et suos in hoc coheredes in partem cessisse 

dicebat vendidit dicto Petro filio quondam Arnoldi Mersman 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 10 vr 29-03-1387. 

Arnoldus Mersman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus (dg: .) Mersman prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 354v 11 ma 01-04-1387. 

Godefridus zvw Zebertus van Oijen verkocht aan Cristianus zvw 

Johannes van Macharen van Lijttoijen (1) de helft in 1½ morgen in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Stekken Kamp, tussen wijlen Henricus 

Mudeken en Hilla Hermans enerzijds en wijlen Alardus Arts soen 

anderzijds, (2) de helft in 5 hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Kolen Hoeve, tussen erfg vw Godefridus van Loet enerzijds en een 

sloot aldaar anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Godefridus filius quondam Zeberti de Oijen medietatem ad se 

spectantem in uno et (di) dimidio iugeribus sitis in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto Stecken Camp inter hereditatem quondam 

Henrici Mudeken (dg: ex uno et in) et Hille Hermans ex uno et 

inter hereditatem quondam Alardi Arts soen ex alio atque 

medietatem ad se spectantem in quinque hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto Colen (dg: Hoen) Hoeve inter hereditatem 

(dg: int hereditatem Godefrid) heredum quondam Godefridi de Loet 

ex uno et inter quendam fossatum ibidem ex alio in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Cristiano 

filio (dg: Joh) quondam Johannis de Macharen de Lijttoijen 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab aggere Mose et censu libera exceptis zegediken et 

aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus ad premissa de jure 

spectantibus. Testes Ghemert et (dg: Berw) Aa et Berwout datum 

secunda post (dg: post) palmarum. 

 

BP 1177 f 354v 12 ma 01-04-1387. 

Godefridus zvw Johannes van Overmeer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Overmeer prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 13 do 04-04-1387. 

Johannes gnd Reijmbrant zvw Nijcholaus Reijmbrant de jongere verkocht 

aan Rijcoldus Weijer zv Henricus Weijer een stuk land, gnd dat 

Scemelen, 10 hont groot, in Berghem, tussen een steeg gnd die Megense 

Steeg enerzijds en erfgoed gnd die Berghemse Geer en erfgoed gnd die 

Meer anderzijds. 

 

Johannes dictus Reijmbrant filius quondam Nijcholai Reijmbrant 

#junioris peciam terre dictam dat Scemelen decem hont terre 

continentem sitam in parochia de (dg: Os) Berchen inter stegam 

dictam die Meghenssche Stege ex uno et inter hereditatem dictam 

die Berchghemssche Gheer et (dg: aqu hereditatem dictam) 

hereditatem [dictam] die (dg: Mere) Meer ex alio ut dicebat 

vendidit Rijcoldo Weijer filio Henrici Weijer promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Yw et 
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Aa (dg: datum) datum in cena Domini. 

 

BP 1177 f 354v 14 do 04-04-1387. 

Johannes Meerwater verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Meerwater prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 354v 15 do 04-04-1387. 

Voornoemde Johannes Reijmbout verkocht aan Ghibo Scape zv Arnoldus 

Wouters 2 morgen land, ter plaatse gnd in de Lage Vliedert, tussen 

Johannes van Swalmen enerzijds en erfgoed van het leprozenhuis 

anderzijds, belast met 2 schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Dictus Johannes Reijmbout duo iugera terre sita in loco dicto in 

(dg: die) den Legen Vliedert inter hereditatem Johannis de Swalmen 

ex uno et inter hereditatem domus leprosorum (dg: ut dicebat he) 

ut dicebat vendidit Ghiboni Scape filio Arnoldi Wouters promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis duobus solidis oppido de Busco exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

 


