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1177 mf10 A 02 f.355. 

 in cena Domini: Witte donderdag 04-04-1387. 

 in vigilia pasce post benedictionem: zaterdag 06-04-1387. 

 Sexta post palmarum: Goede vrijdag 05-04-1387. 

 

BP 1177 f 355r 01 do 04-04-1387. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Hadewigen soen gaf uit aan Arnoldus gnd Danels 

soen van der Hautart (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Helvoirt, naast de kerk van Helvoirt, tussen wijlen Wautgherus van den 

Hoevel svv eerstgenoemde Arnoldus, nu aan eerstgenoemde Arnoldus behorend, 

enerzijds en voornoemde Arnoldus Danels soen anderzijds, (2) 1/3 deel, in 

een stuk beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd in Hilwaren Broek, tussen 

voornoemde Arnoldus Danels soen enerzijds en Nijcholaus gnd Coel van 

Lijemde anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de hertogencijns, (b) 

een cijns aan de investiet van Helvoirt, en thans voor (c) een n-erfpacht 

van 2 mud 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus Danels soen tot 

onderpand (3) een stuk land, naast voornoemd huis en tuin, (4) 5/6 dagmaat 

beemd, ter plaatse gnd in Hilwaren Broek, naast voornoemd stuk beemd. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Hadewigen soen domum ortum et 

peciam terre sibi adiacentem sitas in parochia de Helvoert iuxta 

ecclesiam de Helvoert inter hereditatem quondam Wautgheri van den Hoevel 

(dg: generi) #socrui# olim primodicto Arnoldi nunc ad primodictum 

Arnoldum spectantem ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Danels soen 

van der Hautart ex alio atque (dg: peciam prati sit) terciam partem ad se 

spectantem in pecia prati sita in dicta (dg: dicta) parochia in loco 

dicto in Hilwaren Broeke inter hereditatem dicti Arnoldi Danels soen ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel (dg: ex) de Lijemde ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Arnoldo Danels soen ab 

eodem hereditarie possidendos pro censu domini ducis et pro censu 

investiti de Helvoert exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum et unius sextarii 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 (dg: et ad) et ad maiorem securitatem dictus Arnoldus Danels 

soen peciam terre ad se spectantem sitam contigue iuxta dictas domum et 

ortum atque unam diurnatam prati minus sexta parte unius diurnate (dg: p) 

sitam in dicto loco in (dg: Hill) Hilwaren Broecke vocato iuxta dictam 

peciam prati ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Ghemert et Ywanus 

datum in cena Domini. 

 

BP 1177 f 355r 02 do 04-04-1387. 

Albertus zv Jordanus gnd Aelbrechts soen van Best verkocht aan Jacobus 

Scutter korenkoper een n-erfpacht1 van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd dat Nieuwe 

Scoer, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Arnoldus van der 

Braken enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 12 penningen 

nieuwe grondcijns. 

 

Albertus filius Jordani dicti (dg: ..) Aelbrechts soen de Best 

hereditarie (dg: p) vendidit Jacobo Scutter emptori bladi hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia prati dicta dat Nuwe Scoer 

sita in parochia de Oerscot in loco dicto ter Notelen inter hereditatem 

Arnoldi van der (dg: va) Braken et inter communitatem ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam (dg: dep) obligationem deponere 

                         
1 Zie → BP 1182 p 086v 06 do 06-05-1400 (2), overdracht van de erfpacht. 
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exceptis XII denariis novi census domini fundi exinde solvendis et (dg: 

fo) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 355r 03 do 04-04-1387. 

Hermannus Scut zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijntsthem verkocht aan 

Stephanus zvw Hermannus Scuijwinc ½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd 

Hostaden, tussen wijlen Willelmus Vrancken enerzijds en Nijcholaus zvw 

Hermannus Scuijwinc anderzijds, belast met waterlaten, zegedijken en 

sluizen. 

 

Hermannus Scut filius Henrici #dicti Jonghe Heijn# de Heijntsthem 

dimidium juger terre situm in jurisdictione de Empel in loco dicto 

Hostaden inter hereditatem (dg: quondam di) quondam Willelmi Vrancken ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai filii (dg: H) quondam Hermanni 

Scuijwinc ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat 

vendidit Stephano filio quondam Hermanni Scuijwinc promittens warandiam 

(dg: et obligationem deponere ex) tamquam de hereditate ab omnibus (dg: 

Mose) aggeribus Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus (dg: fo) et Zegedike et slusis ad hoc de jure spectantibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 355r 04 do 04-04-1387. 

Theodericus die Bever zvw Johannes die Bever droeg over aan zijn kinderen 

Johannes en Heijlwigis zijn vruchtgebruik in de helft van een stuk beemd, 

gnd die Muggen Beemd, in Schijndel, tussen het water gnd die Aa enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft behorend aan Willelmus die Decker. 

 

Theodericus die Bever filius quondam Johannis die Bever suum usufructum 

sibi competentem in (dg: in pecia prati #dicta die Mughen Beemt# sita in 

parochia de Scijnle iuxta hereditatem Willelmi) medietate pecie prati 

dicte die Mugghen Beemt site in parochia de Scijnle inter aquam dictam 

die Aa ex uno et inter (dg: he communitatem) #communem plateam# ex alio 

et que medietas annuatim dividitur contra (dg: hereditatem) reliquam 

medietatem spectantem #ad# Willelmum die Decker ut dicebat supportavit 

Johanni et Heijlwigi suis liberis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 355r 05 za 06-04-1387. 

Voornoemde Johannes en Heijlwigis verkochten voornoemde helft aan Matheus 

Tijmmermans van Dijnther, belast met 1 penning cijns aan de heer van 

Helmond. 

 

Dicti Johannes et Heijlwigis cum tutore dictam medietatem hereditarie 

vendiderunt Matheo #Tijmmermans# Tijmmerman de Dijnther promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere excepto I denario census domino 

de Helmont inde solvendo. Testes Erpe et Ywanus datum in vigilia pasce 

post benedictionem. 

 

BP 1177 f 355r 06 do 04-04-1387. 

Agnes wv Arnoldus gnd Noude Glazenmaker droeg over aan haar dochter 

Elizabeth haar vruchtgebruik in een huis en erf van wijlen voornoemde 

Arnoldus, in den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Egidius 

die Bruijn van Gherwen snijder enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Sluijsman anderzijds. 

 

Agnes relicta quondam Arnoldi dicti Noude vitrificis cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in domo et area dicti quondam Arnoldi sita in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Egidii die Bruijn #de 

Ghe[r]wen# sartoris ex uno et inter hereditatem #quondam# Johannis 

Sluijsman ex alio ut dicebat supportavit Elizabeth sue filie promittens 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

4 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu 

existentem deponere. Testes Ghemert et Ywanus datum in cena Domini. 

 

BP 1177 f 355r 07 vr 05-04-1387. 

Voornoemde Elizabeth verkocht voornoemd huis en erf aan Alardus van 

Berlikem, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore dictam domum et aream ut supra hereditarie 

vendidit Alardo de Berlikem supportavit cum omnibus litteris quas inde 

habuit et jure promittens ratam servare cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui et ex parte dicti quondam eius patris deponere 

excepto hereditario censu trium librarum monete [ex]inde solvendo. Testes 

Ghemert et Erpe datum sexta post palmarum. 

 

BP 1177 f 355r 08 vr 05-04-1387. 

Henricus van Amerzoijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Amerzoijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 355r 09 do 04-04-1387. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel verkocht aan Hermannus 

Scut zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijntsthen 14 hont 26 roeden land, 

in Empel, ter plaatse gnd die Hostaden, tussen voornoemde Hermannus Scut 

enerzijds en Nijcholaus Baudekens soen van Gheffen anderzijds, belast met 

een b-erfcijns van 5 pond geld, die Gerardus Vos hieruit beurt, en met 

waterlaten en sloten. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel (dg: d) 

quatuordecim hont et XXVI virgatas terre #mensure de Empel# sitas in 

jurisdictione de Empel in loco dicto die Hostaden inter hereditatem 

Hermanni Scut filii Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijntsthen ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai Baudekens soen de Gheffen ex alio ut dicebat 

(dg: hereditarie vendidit dicto Hermanno dedit ad hereditarium censum) 

#hereditarie vendidit# dicto Hermanno Scut ab eodem hereditarie 

possidendas promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu quinque librarum monete quem Gerardus Vos exinde habuit 

solvendum et (dg: zegediken aq dike et g) aqueductibus et fossatis ad hoc 

de jure spectantibus. Testes Ghemert [et] ....... datum in cena Domini. 

 

BP 1177 f 355r 10 do 04-04-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Albertus voornoemde cijns van 5 

pond geld te zullen betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Alberto quod ipse dictum censum 

quinque librarum monete perpetue taliter exsolvet sic quod dicto Alberto 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 355r 11 do 04-04-1387. 

Theodericus zvw Franco van Orthen gaf uit aan Henricus zvw Hermannus 

Scuijwinc (1) de helft in een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Willelmus Hals enerzijds en wijlen Ghisbertus Lijsscap 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 6 penning oude cijns en thans voor 

een n-erfpacht van 27 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand 

(2) de andere helft. 

 

Theodericus filius quondam Franconis de Orthen (dg: pe) medietatem ad se 

spectantem in pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Hijnen inter hereditatem Willelmi Hals [ex] uno[et] inter hereditatem 

quondam Ghisberti Lijsscap ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico filio quondam Hermanni Scuijwinc ab eodem hereditarie 
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possidendam pro sex denariis antique census ex dicta medietate de jure 

solvendis dandis sibi etc atque pro hereditaria paccionem viginti septem 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda (dg: de) ex dicta medietate 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter! et ad maiorem securitatem dictus (dg: Henricus) Henricus reliquam 

medietatem ad se spectantem in dicta pecia terre ad pignus imposuit. 

Testes Ghemert et Ywanus datum in cena Domini. 

 

BP 1177 f 355r 12 do 04-04-1387. 

Willelmus Kepken van Nuwelant en Otta wv Theodericus Kepken verkochten aan 

Henricus zv Heijlwigis gnd des Teijen van Lijemde 2/3 deel in een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, welke pacht voornoemde 

Heijlwigis leverde aan wijlen Johannes van Lijemde, gaande uit een huis en 

tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Vrilichoven. 

 

Willelmus Kepken de Nuwelant et Otta relicta quondam Theoderici Kepken 

cum tutore duas (dg: d) tercias (dg: ter) partes #ad se spectantes# in 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis [men]sure de Busco quam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis Heijlwigis dicta des Teijen de 

Lijemde quondam Johanni de Lijemde solvere consuevit et tenebatur ex domo 

et orto sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde ad locum 

dictum Vrilichoven ut dicebant vendiderunt Henrico filio dicte Heijlwigis 

promittentes cum [tutore ratam] servare [et obligationem et] impeticionem 

ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis de Lijemde 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 355r 13 do 04-04-1387. 

Ygrammus zvw Robbertus van Doerne verkocht aan Johannes Ghiben soen een 

stuk land in Lithoijen, ter plaatse gnd in Robben Kampke, tussen de 

waterlaat van de hertog enerzijds en een dijk gnd die zegedijk anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes zvw Roverus van Vladeracken, hiervan 

uitgezonderd een stukje dat de heemraden hebben afgegraven. 

 

[2Ygrammus filius] quondam Robberti de Doerne peciam terre sitam in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto in Robben Kempken inter (dg: 

hereditatem) aqueductum domini ducis [ex uno et inter] ....... aggerem 

dictum die zeghedijc ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Johannis filii quondam Roveri de Vladeracken (dg: in) ....... ....... 

....... ....... excepta tamen #et reservata# de dicta pecia terre quadam 

particula quam circonspiciones #dicte heijmrade# effoderunt #quod 

exponetur afgegraven# de dicta pecia terre ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Ghiben soen ....... ....... ....... ....... ....... (dg: 

ex parte sui deponere) deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 A 03 f.355v. 

 in cena Domini: Witte donderdag 04-04-1387. 

 Sexta post palmarum: Goede vrijdag 05-04-1387. 

 in vigilia pasche post benedictionem cerei: zaterdag 06-04-1387. 

 Quinta post pascha: donderdag 11-04-1387. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 15-04-1387. 

 

BP 1177 f 355v 01 do 04-04-1387. 

Johannes Ghiben soen en zijn zoon Henricus beloofden aan Ygrammus zvw 

Robbertus van Doerne 113 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1387) te betalen. 

 

Johannes Ghiben soen et Henricus eius filius promiserunt Ygrammo filio 

quondam Robberti de (dg: Doe Doe) Doerne centum et XIII Hollant gulden ad 

                         
2 Meest waarschijnlijk aanvulling op basis van BP 1177 f 355v 01. 
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nativitatis Johannis (dg: Henricus) proxime futurum (dg: f) persolvendos. 

Testes Ghemert et Ywaus datum in cena Domini. 

 

BP 1177 f 355v 02 do 04-04-1387. 

Hermannus Scutte zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtsthem verkocht aan 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen 4 hont minus 10 roeden land, in 

Empel, ter plaatse gnd op die Spoijen, op het laagste eind van voornoemde 

plaats Spoijen, tussen Theodericus die Bliker enerzijds en voornoemde 

Albertus en Truda gnd Luwekens anderzijds, met een eind strekkend aan de 

sloot gnd den Oerbaersschen Grave en met het andere eind aan de sloot gnd 

Middelgrave, belast met waterlaten en sluizen. 

 

Hermannus Scutte filius Henrici (dg: Scutte) dicti Jonghe Heijn de 

Heijnxtsthem quatuor hont terre minus decem virgatis mensure de Empel 

sita in jurisdictione de Empel #in loco dicto op die (?dg: Spone) Spoijen 

in inferiori fine (dg: dicti) dicti loci dicti Spoijen# inter hereditatem 

Theoderici die Bliker ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) Alberti 

filii quondam Arnoldi Lodewijchs soen et Trude dicte Luwekens ex alio 

(dg: ut dicebat vendidit dicto Alberto promittens warandiam et 

obligationem deponere aqueductibus et fossatis ad hoc de jure 

spectantibus) tendentia cum uno fine ad fossatum den Oerbaersschen Grave 

et cum reliquo fne ad fossatum dictum Middelgrave ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Alberto promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis aqueductibus et slusis ad hoc de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 355v 03 vr 05-04-1387. 

Alardus van Berlikem beloofde aan Henricus van Amersoijen 58 gulden met 

Pinksteren aanstaande (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Alardus de Berlikem promisit Henrico de Amersoijen LVIII gulden ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Ghemert et Erpe datum sexta 

post palmarum. 

 

BP 1177 f 355v 04 za 06-04-1387. 

Albertus zvw Nicholaus Daems soen gaf uit aan Henricus wollenklerenwever 

zvw Johannes Decker 2 strepen land in Heeswijk, ter plaatse gnd Stephens 

Hoeve, tussen Gerardus Stephens Sceelwaerts enerzijds en voornoemde 

Albertus anderzijds, met de helft van de sloot richting voornoemde 

Albertus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 15 schelling geld, 

met Sint-Martinus te betalen, en een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Heeswijk te leveren. 

 

Albertus filius (dg: fi) quondam Nicholai Daems !Daems soen duas strepas 

terre sitas in parochia de Hezewijc in loco dicto Stephens Hoeve inter 

hereditatem Gerardi Stephens !ex !uno Sceelwaerts ex uno et hereditatem 

dicti Alberti ex alio cum medietate fossati siti versus hereditatem dicti 

Alberti ut dicebat dedit ad paccionem Henrico textori (dg: lan) laneorum 

filio quondam Johannis Decker ab eodem (dg: ad) hereditarie possidendas 

pro hereditario censu XV solidorum monete dando dicto Alberto ab altero 

Martini et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda dicto Alberto ab alio purificationis et in dicta parochia 

tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Erpe et Ywanus datum in vigilia 

pasche post benedictionem cerei. 

 

BP 1177 f 355v 05 do 11-04-1387. 

Henricus van der Scueren gaf uit aan de broers Johannes en Everardus, kvw 

Zebertus van der Scueren, en aan Jacobus gnd Vrijese zvw Wolterus Vrijese 

alle erfgoederen die aan hem behoren, gelegen onder Haaren, ter plaatse gnd 

Belver, en in Boxtel; de uitgifte geschiedde voor de lasten en thans voor 
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een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Haaren te 

leveren. Slechts op te geven met 6 mud rogge. 

 

Henricus van der Scueren omnes et singulas hereditates ad se spectantes 

quocumque locorum infra (dg: par de) parochiam de Haren in loco dicto 

Belver (dg: sitas u) et in parochia de Bucstel sitas ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni et Everardo fratribus liberis quondam 

Zeberti van der Scueren et Jacobo dicto Vrijese filio quondam Wolteri 

Vrijese ab eisdem pro oneribus annuatim exinde solvendis dandis etc et 

pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto Henrico ab aliis purificationis et in parochia de Haren tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt ex premissis et non resignabunt nisi (dg: 

cum dupla pl paccione trium modiorum siliginis) #sex modiis siliginis#. 

Testes Aa et Berwout datum quinta post pascha. 

 

BP 1177 f 355v 06 ma 15-04-1387. 

Nijcholaus en Jutta, kvw Mathijas van Baerle, verkochten aan Arnoldus 

Monics 6 pond3, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die 

Elizabeth van Baerle mv voornoemde wijlen Mathijas van Baerle, beurde, een 

helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamer4 

van wijlen Petrus van Ypere, in Den Bosch, gelegen tussen de kamers van de 

kooplieden van Den Bosch, tussen een kamer van wijlen Margareta van Ypere 

enerzijds en een kamer van Elizabeth van Baerle anderzijds, welke 

eerstgenoemde kamer Elizabeth van Baerle en haar zoon Mathias in cijns 

uitgegeven hadden aan Theodericus gnd Appelman, voor voornoemde 6 pond 

voornoemd geld b-erfcijns en voor de hertogencijns, en van welke 6 pond 

voornoemd geld Jutta wv Mathijas haar vruchtgebruik had afgestaan5. Alle 

kinderen van eerstgenoemde Jutta zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand doen. Na overlijden van de koper, komt de cijns aan zijn kinderen, 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth Scaeps. 

 

Nijcholaus et Jutta liberi quondam Mathije de Baerle cum tutore sex 

libras grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris quas 

Elizabeth de Baerle mater olim dicti quondam Mathije de Baerle #(dg: et 

dictus Mathijas)# solvendas habuit hereditarie mediatim Domini et 

mediatim (dg: D) Johannis ex quadam camera quondam Petri de Ypere sita 

inter cameras mercatorum de Buscoducis inter cameram Margarete quondam de 

Ypere ex uno et inter (dg: here) camere dicte Elizabeth de Baerle ex alio 

consistentes et ex attinentiis primodicte camere quam cameram primodictam 

cum suis attinentiis dicta Elizabeth de (dg: Ypere) #Baerle et Mathias 

eius filius# dederat ad censum (dg: R) Theoderico dicto Appelman scilicet 

pro predictis sex libris dicte monete hereditarii census et pro censu 

domini nostri ducis exinde solvendis prout in litteris et de quibus sex 

libris dicte monete Jutta relicta quondam Mathije suum usufructum quem 

habuit in eisdem primodictis Nijcholao et Jutte suis libris supportavit 

et (dg: que) quas sex libras dicte monete dicti census primodicti Nij et 

Jutta nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Monics 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi omnes liberos 

primodicte Jutte quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint super dicto 

                         
3 Zie → VB 1799 f 118v 02, ma 19-02-1397, Peter Pels die Weder als wittige man ende mombair 
Fijssien sijns wijfs dochter wilner Arts geheijten Monics was gericht aen een camer wilner 

Peters van Ypere gelegen tusschen den cameren der coeplude van tsHertogenbossche tusschen die 

camer Margrieten wilner van Ypere aen deen side ende tusschen die camer Lijsbetten van Baerle 

aen dander side ende aen die toebehoerten der irstgenoemder cameren overmids gebrec van 

erfcijns die die voersc Peeter dair aen heeft. 
4 Zie → BP 1181 p 151r 09 do 08-08-1398, verkoop van de kamer. 
5 Zie ← BP 1177 f 353r 08 di 26-03-1387, overdracht vruchtgebruik in deze 6 pond. 
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censu et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare hoc addito quod 

dictus emptor dictum censum possidebit quamdiu vixerit in humanis post 

eiusdem emptoris decessum ad liberos dicti emptoris ab eodem emptore et 

quondam Elizabeth Scaeps sua uxore pariter genitos atque ad heredes 

eorundem liberorum dicti emptoris hereditarie devolvendum. Testes Ywanus 

(dg: d) et Aa datum secunda post (dg: q) octavas pasce. 

 

BP 1177 f 355v 07 ma 15-04-1387. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 355v 08 ma 15-04-1387. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan zijn zuster Jutta dat zij bij de deling 

van de goederen die wijlen zijn voornoemde vader Mathijas nagelaten heeft 

resp. die hun moeder Jutta zal nalaten, vooruit zal krijgen een erfcijns 

van 6 pond oude pecunia. De brief overhandigen aan voornoemde Nijcholaus en 

Jutta samen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit super omnia Jutte sue sorori quod si 

imposterum dictus Nijcholaus #aut sui heredes# ad divisionem faciendam de 

bonis que dictus quondam Mathijas eius pater in sua morte post se 

reliquit et que Jutta eorum mater in sua (dg: mater) #morte# post se 

relinquet venire voluerit et ea condividere quod extunc (dg: dictus) 

#primo#dicta Jutta de dictis bonis (dg: b) prius habebit et levabit 

hereditarium censum sex librarum antique pecunie antequam dictus 

Nijcholaus poterit ad huiusmodi [divisionem] venire et dicta bona 

condividere. Testes datum supra. Tradetur littera dictis Nijcholao et 

Jutte sue sorori ambobus et non uni eorum sive altero. 

 

BP 1177 f 355v 09 ±ma 15-04-1387. 

Willelmus zvw Willelmus gnd die Rademaker van Best verkocht aan Johannes 

Hoen een huis en erf in Den Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van 

Johannes gnd Merskens enerzijds en erfgoed van Albertus gnd Hoenrecoeper 

anderzijds, welk huis en erf eertijds was van Nijcholaus zv Johannes gnd 

Zwathan van Hees, nu van verkoper, belast met de hertogencijns, 3 pond 10 

schelling geld b-erfcijns, en een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat 

{niet afgewerkt contract6}. 

 

Willelmus filius #quondam# Willelmi dicti die Rademaker de Best domum et 

aream (dg: ad se) sitam in Buscoducis iuxta pontem bladi inter 

hereditatem Johannis dicti Merskens ex uno et inter hereditatem Alberti 

dicti Hoenrecoeper ex alio et que domus et area ad Nijcholaum (dg: 

quondam) Johannis dicti Zwathan de [Hees] spectare consuevit (dg: here) 

et quam nunc ad se spectare dicebat vendidit Johanni Hoen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et tribus libris et decem solidis monete hereditarii census et 

vitali pensione unius modii siliginis mensure de Busco exinde solvendis. 

 

BP 1177 f 355v 10 do 18-04-1387. 

Hr Adam gnd Duijssche priester verkocht aan Arnoldus van Goer, tbv Gerardus 

nzv voornoemde hr Adam, een n-erfpacht van 30 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Helmond, 

beiderzijds tussen een gemene weg, (2) een huis, schuur en tuin, in 

Helmond, in de straat gnd die Huiskens Straat, tussen Johannes Huijsman 

enerzijds en erfgoed dat was van Zeelkinus Penders anderzijds, (3) de helft 

in een akker gnd die Huiskens Akker, in Helmond, beiderzijds tussen kvw 

Nijcholaus gnd Wijelmans, (4) 4 stukken land, gnd Vier Zillen, in Helmond, 

                         
6 Zie → BP 1177 f 356r 02 do 18-04-1387, verkoop van dit huis en erf. 
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ter plaatse gnd Vossenstraat, tussen Johannes Beckens enerzijds en 

Marcelius gnd ?Godens en Willelmus Lenen soen anderzijds, (5) ½ bunder 

beemd, in Helmond, ter plaatse gnd Rietbeemd, tussen erfgoed gnd 

Kreienbeemd enerzijds en {f.356r} erfgoed behorend aan een altaar in 

Liedorp anderzijds, welke ½ bunder jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander 

erfgoed, (6) ½ bunder beemd, in Helmond, naast de plaats gnd aan des 

Heiligs Geest Hornic, naast Henricus Dekens enerzijds en Johannes 

Duijsschen anderzijds, welke ½ bunder jaarlijks wordt gedeeld tegen een 

ander erfgoed aldaar, (7) een b-erfcijns van 8 pond, die voornoemde 

verkoper beurt, gaande uit een hoeve gnd ter Beke, in Asten, (8) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, gaande uit een akker, in 

Gemert, tegenover het huis van Rodolphus gnd Houwer, (9) alle andere 

goederen en erfgoederen, die aan voornoemde verkoper gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders. De brief overhandigen aan voornoemde verkoper. 

 

Solvit 3 plack. 

Dominus Adam dictus (dg: u) Duijssche presbiter hereditarie vendidit 

Arnoldo de (dg: d) Goer ad opus Gerardi filii naturalis dicti domini Ade 

hereditariam paccionem triginta modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie (dg: p) purificationis ex domo et orto sitis in 

parochia de Helmont inter (dg: he) communem plateam ex utroque latere 

coadiacentem atque ex domo et (dg: orto) horreo et orto sitis in dicta 

parochia in vico dicto die Huijskens Straet inter hereditatem Johannis 

Huijsman ex uno et inter hereditatem que fuerat Zeelkini Penders ex alio 

item ex (dg: pecia) medietate ad dictum venditorem spectante in quodam 

agro [dicto] die Huijskens Acker sito in dicta parochia inter hereditatem 

liberorum Nijcholai quondam dicti Wijelmans ex utroque latere item ex 

(dg: pecia terre) quatuor peciis terre dictis Vier Zillen sitis in dicta 

parochia in loco dicto Vossenstraet inter hereditatem Johannis Beckens 

(dg: so) ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti ?Godens et Willelmi 

Lenen soen ex alio item ex dimidio bonario prati sito in dicta parochia 

in loco dicto Rietbeemt inter hereditatem dictam Creijenbeemt [ex uno et 

inter] 

 

1177 mf10 A 04 f.356. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 18-04-1387. 

 Sabbato post quasimodo: zaterdag 20-04-1387. 

 

BP 1177 f 356r 01 do 18-04-1387. 

hereditatem spectantem ad quoddam altare situm in parochia de Liedorp ex 

alio #et quod annuatim dividitur contra aliam hereditatem# item ex 

dimidio bonario prati sito in dicta parochia iuxta locum dictum aen des 

Heijli[gs] Gheest Hornic iuxta hereditatem Henrici Dekens ex uno et inter 

hereditatem Johannis Duijsschen ex alio #et quod dimidium bonarium 

annuatim dividitur contra aliam hereditatem ibidem sitam# item ex 

hereditario censu octo librarum quem dictus venditor s[e] solvendum 

habere dicebat hereditarie ex manso dicto ter Beke sito in parochia de 

Asten item ex hereditaria paccione unius modii (dg: sig) siliginis dicte 

mensure quam dictus venditor se dicebat habere solvendam hereditarie ex 

quodam agro sito in jurisdictione de Ghemert in opposito #domus# Rodolphi 

dicti Houwer ut dicebat atque ex omnibus aliis bonis et hereditatibus 

dicto venditori de morte suorum parentum successione advolutis (dg: ut 

dicebat) quocumque sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes Aa et Berwout datum (dg: supra) 

quinta post octavas pasce. Tradetur littera dicto venditori et non 

alteri. 

 

BP 1177 f 356r 02 do 18-04-1387. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Rademaker van Best verkocht aan Johannes Hoen 
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een huis7 en erf in Den Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van 

Johannes Merskens enerzijds en erfgoed van Albertus Hoenrecoeper 

anderzijds, welk huis en erf Nijcholaus zv Johannes gnd Zwarthan van Hees 

gekocht had van Johannes gnd van der Hoeven van Tilborch, en van welk huis 

en erf eerstgenoemde Willelmus een helft (samen met andere goederen) 

verworven had van Rodolphus, Johannes en Katherina, kvw Johannes gnd 

Zwarthan, en Johannes van Scijnle, en welk !huis en erf (samen met andere 

goederen) eerstgenoemde Willelmus verworven had van Johannes, Cristina en 

Aleijdis, kvw Bruijstinus gnd Leijten soen van Andel, belast met een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Rademaker de Best domum et aream 

sitam in Busco iuxta pontem bladi inter hereditatem Johannis Merskens ex 

uno et inter hereditatem Alberti Hoenrecoeper ex alio quam domum et aream 

(dg: J) Nijcholaus filius Johannis dicti Zwarthan de Hees erga Johannem 

dictum van der Hoeven de Tilborch emendo acquisiverat (dg: prout in 

litteris) et de qua domo et area primodictus Willelmus unam medietatem 

erga Rodolphum Johannem et Katherinam liberos quondam Johannis dicti 

Zwarthan et Johannem de Scijnle acquisiverat #unacum aliis bonis# (dg: 

prout in litteris atque dicti di) quam !domum et aream primodictus 

Willelmus erga Johannem Cristinam et Aleijdem liberos quondam Bruijstini 

dicti Leijten soen de Andel simul cum quibusdam aliis bonis acquisiverat 

prout (dg: in litteris) hec in litteris quas vidimus continetur vendidit 

(dg: Wi) Johanni Hoen supportavit cum litteris (dg: et jure) et aliis 

jure occacione premissorum promittens ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere excepta vitali pensione unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: ad vitam Katherine filie dicte ?A). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 356r 03 do 18-04-1387. 

Godefridus van Zeelst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Zeelst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 04 do 18-04-1387. 

Een vidimus maken van 8 brieven. Johannes Hoen beloofde aan voornoemde 

Willelmus koper, zo nodig, de brieven ter hand te stellen. 

 

#. 

Et fiet vidimus de octo litteris mencionem de premissis facientibus et 

Johannes Hoen promisit super (dg: h) omnia dicto Willelmo venditori 

tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 05 do 18-04-1387. 

Theodericus van Meghen droeg over aan Arnoldus gnd Groet Art 22 oude 

schilden (dg: 4 gulden hellingen voor), aan hem beloofd8 door Willelmus zv 

Willelmus van Mulsel. 

 

Theodericus de Meghen viginti duos denarios antiquos communiter scilde 

vocatos (dg: scilicet quatuor florenos communiter gulden hellingen vo) 

promissos sibi a Willelmo filio Willelmi de Mulsel prout in litteris 

supportavit Arnoldo dicto Groet Art cum litteris et jure. Datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 06 do 18-04-1387. 

Johannes Hazart beloofde aan Gerardus die Visscher 23 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (di 

                         
7 Zie ← BP 1177 f 133r 10 do 30-06-1384 (2), verkoop van de helft in dit 

huis en erf. 
8 Zie ← BP 1177 f 186r 09 ma 10-04-1385, belofte 22 oude schilden op 25-12-

1385 te betalen (IIII gulden pro III aude scilde). 
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01-10-1387) te betalen. 

 

Johannes Hazart promisit Gerardo die Visscher XXIII licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 07 do 18-04-1387. 

Denkinus zvw Johannes gnd Godekens soen verkocht aan Johannes van Vorne zvw 

Arnoldus gnd Hake 4 hont minus 13 roeden land, in Empel, ter plaatse gnd in 

die Becu?, tussen Albertus van Heijnxtstem enerzijds en Johannes van Zelant 

anderzijds. 

 

Denkinus filius (dg: Joh) quondam Johannis dicti Godekens soen quatuor 

hont terre minus XIII virgatis terre sita in jurisdictione de Empel in 

loco dicto in die Becu? inter hereditatem Alberti de Heijnxtstem ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Zelant ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Vorne filio quondam Arnoldi dicti Hake promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio et de hereditate ab 

omnibus aggere et censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 08 do 18-04-1387. 

Elizabeth van Verlaer wv Danijel gnd van der Eijke droeg over aan haar zoon 

Johannes haar deel in alle beesten en varend goed, die waren van wijlen 

voornoemde Danijel en Elizabeth, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd op 

Rijcartsvoert, in al het koren en alle roerende goederen, ter plaatse gnd 

op Rijcartsvoert. 

 

Elizabeth de Verlaer relicta quondam (dg: Denkini de Ricartsvoert) 

#Danijelis dicti van der Eijke# totam partem et omne jus sibi competentes 

in omnibus bestiis et bonis pecoralibus que fuerant dicti quondam 

Danijelis et dicte Elizabeth consistentibus in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto op Rijcartsvoert atque omnia blada (dg: consist ad se 

spectantia ac q) et bona immobilia (dg: consist ...) ad se spectantia 

consistentia (dg: supra) in loco predicto ut dicebat supportavit Johanni 

eius filio promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 09 do 18-04-1387. 

Johannes Roest, Nijcholaus Baudekens soen van Gheffen en Johannes van Vorne 

zvw Arnoldus Haecs verklaarden ontvangen te hebben alle goederen, die 

eertijds aan hen waren beloofd door Margareta gnd Wellen dochter van Empel 

mv eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Roest Nijcholaus Baudekens soen de Gheffen et Johannes de Vorne 

filius quondam Arnoldi Haecs (dg: pro) palam recognoverunt eis fore 

satisfactum ab omnibus bonis eis pridem a Margareta dicta Wellen dochter 

#de Empel# matre primodicti Johannis nomine dotis promissis #a quocumque 

tempore evoluto# clamans inde quitam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 10 do 18-04-1387. 

Voornoemde Johannes Roest, Nijcholaus en Johannes van Vorne beloofden dat 

zij alle goederen, die aan hen zullen komen na overlijden van Margareta gnd 

Wellen dochter van Empel gelijkelijk zullen verdelen. Zou een van 

voornoemde Johannes Roest, Aleijdis ev voornoemde Nijcholaus en Truda ev 

voornoemde Johannes van Vorne vóór hun voornoemde moeder Margareta 

overlijden, dan zullen de kinderen van die overledene in de plaats van de 

overledene treden. Drie brieven. 

 

Dicti Johannes Roest Nijcholaus et Johannes de (dg: Vo) Vorne promiserunt 

super omnia mutuo quod ipsi omnia bona eis (dg: de) #post# mortem (dg: d) 

Margarete dicte Wellen dochter #de Empel# successione advoluta! quocumque 

locorum consistentia sive sita inter se equaliter divident et (dg: parte) 
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participabunt et si aliquis (dg: dictum) #dicti# Johannis Roest et 

Aleijdis uxoris dicti Nijcholai et Trude uxoris dicti Johannis de Vorne 

decesserit ante dictam Margaretam eorum matrem extunc liberi huiusmodi 

decedentis stabunt (dg: qu) quoad dicta bona in loco huiusmodi decedentis 

(dg: suc). Testes datum supra. Et erunt (dg: 4) 3 littere. 

 

BP 1177 f 356r 11 do 18-04-1387. 

Petrus nzvw Willelmus zvw Ludovicus van der Eijkendonc verkocht aan hr 

Henricus van Best priester, tbv hem en Johannes nzv voornoemde hr Henricus, 

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

kamp gnd die Perdekamp, achter het klooster Porta Celi, tussen Johannes van 

Brolijo enerzijds en Johannes van den Camp anderzijds. 

 

Petrus filius naturalis quondam Willelmi filii quondam Ludovici van der 

Eijkendonc hereditarie vendidit domino Henrico (dg: Buc) #de Best# 

presbitro ad opus sui et ad opus Johannis filii naturalis dicti domini 

Henrici hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex quodam campo dicto die Perdecamp sito retro conventum 

de Porta Celi inter hereditatem Johannis de Brolijo ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Camp ex alio ut dicebat (dg: ut) promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem tali 

condicione quod dictus dominus Henricus dictum censum ad suam vitam 

integraliter possidebit post eius decessum ad dictum Johannem eius filium 

naturalem hereditarie devolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 12 do 18-04-1387. 

Willelmus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Velde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 13 za 20-04-1387. 

Johannes van Os ev Heijlwigis dvw Petrus van Hercke, Johannes gnd 

Snegghelen en zijn vrouw Katherina dvw voornoemde Petrus verkochten aan 

Arnoldus zvw Engbertus pottenbakker het deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van Hilla dvw voornoemde Petrus, eertijds ev voornoemde 

Engbertus Pottenbakker, in een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, beiderzijds tussen erfgoederen van voornoemde Engbertus 

pottenbakker, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed 

van Jacobus Tijt, welke kamer voornoemde wijlen Engbertus en Hilla in cijns 

verkregen9 hadden van Johannes Pottenbakker zvw Johannes Pottenbakker, 

belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Johannes de Os maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Petri de Hercke et Johannes dictus Snegghelen 

maritus legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam Petri et dicta 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore totam partem et omne jus eis de 

morte quondam Hille filie dicti quondam Petri uxoris olim Engberti (dg: 

quondam) tornatoris successione advolutas in quadam camera (dg: ca) cum 

eius fundo sita in Busco in vico Orthensi inter hereditates dicti 

Engberti tornatoris ex utroque latere coadiacentes tendente a communi 

platea retrorsum ad hereditatem Jacobi Tijt et (dg: q) quam cameram cum 

eius fundo dicti quondam (dg: ..) Engbertus et Hilla eius uxor erga 

Johannem tornatorem filium quondam Johannis tornatoris ad censum 

acquisiverant prout in litteris vendiderunt Arnoldo filio dicti quondam 

Engberti tornatoris supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in 

dictis literis contentis. Testes ?Ouden et Berwout datum sabbato post 

                         
9 Zie ← BP 1177 f 380r 08 ±vr 07-07-1385, belofte erfcijns van 10 schelling 

uit erfcijns van 3 pond uit deze kamer, die Engbertus Pottenbakker beloofd 

had. 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

13 

(dg: ..) quasimodo. 

 

BP 1177 f 356r 14 za 20-04-1387. 

Arnoldus van den Placke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Placke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356r 15 ±za 20-04-1387. 

Broeder Hermannus zvw Jacobus nzvw Gh {niet afgewerkt contract}. 

 

Frater Hermannus filius quondam Jacobi filii naturalis quondam Gh. 

 

1177 mf10 A 05 f.356v. 

 Quinta post misericordia: donderdag 25-04-1387. 

 

BP 1177 f 356v 01 do 25-04-1387. 

Theodericus zvw Theodericus Gheghel zvw Heijnmannus gnd Gheghel verkocht 

aan Theodericus van Loet de helft10,11 van een ledig erfgoed in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen huis en erf van Mathijas gnd Cleijnael enerzijds en 

huis en erf van Paulus kaarsmaker anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemd huis en erf van Mathijas, welke helft voornoemde wijlen 

Theodericus Gegel zvw Heijnmannus Geghel gekocht had van Henricus Vleminc 

zv Johannes gnd Vleminc, belast met een b-erfcijns van 4 pond geld aan erfg 

vw Gerardus Wisselaer en een b-erfcijns van 20 schelling geld aan het 

Geefhuis in Den Bosch, van deze helft echter uitgezonderd een rondje 

erfgoed12 op het eind van die helft, richting huis en erf waarin Gerardus 

Custer szvw Baudewinus Appelman woonde, welk rondje 4 voet meet en behoort 

aan voornoemd huis en erf van Mathijas Cleijnael. 

De koper zal op deze helft geen gebouwen bouwen, die licht ontnemen aan 

twee hoge vensters in het huis van voornoemde wijlen Mathijas Cleijnael, 

aan de kant van deze helft, waarvan er een in de hoge kamer is en de andere 

in een kamer onderin. 

 

Theodericus (dg: Ghegel) filius quondam Theoderici Gheghel filii quondam 

Heijnmanni dicti Gheghel medietatem vacue hereditatis site in Busco in 

vico ecclesie inter domum et aream Mathije dicti Cleijnael ex uno et 

inter domum et aream Pauli candelatoris ex alio scilicet illam medietatem 

predicte vacue hereditatis que sita est contigue iuxta dictam domum et 

aream Mathije predicti quam medietatem dictus quondam Theodericus Gegel 

filius quondam Heijnmanni Geghel erga Henricum Vleminc filium Johannis 

dicti Vleminc emendo acquisiverat #prout in litteris# et quam medietatem 

nunc ad se spectare dicebat vendidit Theoderico de Loet (dg: filio 

quondam Theoderici de Loet) supportavit cum litteris et #aliis# jure 

promittens super habita et habenda (dg: waradiam et obligationem) ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui #et dicti quondam 

Theoderici Geghel sui deponere# et obligationem deponere deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum monete (dg: et hereditario censu) 

heredibus quondam Gerardi Wisselaer et hereditario censu XX solidorum 

monete mense sancti spiritus (dg: ex) in Busco exinde solvendis excepto 

tamen de dicta medietate quodam circulo hereditatis in fine eiusdem 

medietatis versus versus #domum# et aream in qua Gerardus Custer f gener 

quondam Baudewini Appelman morari consuevit qui (dg: cul) circulus 

hereditatis predictus intus circulariter quatuor pedatas obtinebit et qui 

circulus spectat ad dictam domum et aream in qua (dg: qu dictus) #dicti# 

Mathije (verbeterd uit: Mathijas) Cleijnael (dg: consu) hoc eciam addito 

                         
10 Zie ← BP 1177 f 350v 05 do 14-03-1387, overdracht vruchtgebruik in deze 

helft. 
11 Zie → BP 1178 f 356v 06 wo 23-02-1390, verkoop van deze helft. 
12 Zie → BP 1178 f 243r 03 za 19-06-1389, verklaring over het klein stukje 

land. 
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quod supradictus emptor super dictam medietatem supradicte vacue 

hereditatis eo ut dictum est venditam nulla edificia !edifia edificabit 

per (dg: quod) que lumen amovetur quovis modo duabus (dg: fenestratis) 

altis fenestris stantibus in (dg: in) dicta domo et area (dg: in dictus) 

#dicti# quondam Mathije Cleijnael (dg: morari consuevit) in latere (dg: 

ves) versus dictam medietatem supradicte hereditatis #vacue# quarum 

fenestrarum una in alta camera et reliqua in quadam camera ibidem in ymo 

sita sunt existentia ut dicebat. Testes Aa et Berwout datum quinta post 

miam. {Met haal verbonden met BP 1177 f 356v 03.} 

 

BP 1177 f 356v 02 do 25-04-1387. 

Stephanus zvw Hermannus gnd Scuwinc droeg over aan zijn broer Nijcholaus 

1/5 deel, van 3 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Her Melijs Beemd, 

tussen Johannes van Erpe enerzijds en Thomas van Hijntham anderzijds, welk 

1/5 deel voornoemde Stephanus gekocht had van Godefridus zvw Petrus van der 

Word ev Metta dvw Wolterus van Vucht. 

 

Stephanus filius (dg: q) quondam Hermanni dicti Scuwinc quintam partem 

(dg: sibi de morte quondam Petri dicti van der Word) trium iugerum terre 

sitorum in parochia de Roesmalen ad locum dictum Her Melijs Beemt inter 

hereditatem Johannis de Erpe ex uno et inter hereditatem Thome de 

Hijntham ex alio (dg: ve) quam quintam partem dictus Stephanus erga 

Godefridus! filius! quondam Petri van der (dg: Woe) Word maritum et 

tutorem legitimum Mette sue uxoris filie quondam Wolteri de Vucht emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Nijcholao suo fratri cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 356v 03 do 25-04-1387. 

Theodericus Loet beloofde aan voornoemde Theodericus Ghegel een n-erfcijns13 

van 40 schelling geld, met het octaaf van Pasen te betalen, gaande uit 

voornoemde helft van het ledig erfgoed. 

 

{Met haal verbonden met BP 1177 f 356v 01.} (dg: D) Theodericus Loet 

predictus promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico Ghegel 

hereditarium censum XL solidorum monete (dg: so) hereditarie in octavis 

pasche ex dicta medietate vacue hereditatis. Testes Aa et Berwout datum 

quinta post miam. 

 

BP 1177 f 356v 04 do 25-04-1387. 

Vervolgens beloofde voornoemde Theodericus Gheghel aan voornoemde 

Theodericus van Loet dat, indien de gebouwen op voornoemde helft, waardoor 

licht ontnomen wordt aan twee ramen in voornoemd huis en erf, waarin 

voornoemde wijlen Mathijas Cleijnael woonde, waarvan een raam in de hoge 

kamer en het andere in een kamer onderin, uitgewonnen worden, dat dan 

voornoemde Theodericus van Loet en voornoemde helft ontlast zullen zijn van 

de betaling van voornoemde cijns. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Theodericus Gheghel promisit super omnia dicto Theoderico de Loet quod 

(dg: q) si contingat edificia #eda....# in dicta medietate per que (dg: 

lumen) lumen amovetur quovismodo duabus altis fenestris stantibus in 

dicta domo et area (dg: d) in qua dictus quondam Mathijas Cleijnael 

morari consuevit in latere versus dictam medietatem supradicte medietatis 

quarum fenestrarum una in alta camera et reliqua in quadam camera ibidem 

in ymo sita sunt (dg: exn) existentia dicto Theoderico de Loet evincantur 

via juris et abiudicabuntur quod extunc dictus Theodericus de Loet (dg: a 

solucione dicti census) et dicta medietas a solucione dicti census erit 

quitus etc et quod ipse Theodericus Gheghel tunc prefato Theoderico de 

                         
13 Zie → BP 1178 f 158r 10 ma 06-06-1390, verkoop van deze cijns. 
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Loet reddet nunquam cum eisdem jus extunc petend... Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356v 05 do 25-04-1387. 

Voornoemde Theodericus van Loet beloofde aan voornoemde Theodericus Gheghel 

86 gulden (dg: 30 Hollandse plakken) met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1387) te betalen. 

 

Dictus Theodericus de Loet promisit dicto Theoderico Gheghel LXXX sex 

gulden (dg: scilicet XXX Hollant placken) ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356v 06 do 25-04-1387. 

Arnoldus Hoernken droeg over aan Willelmus zvw Bodo van Tiela een 

b-erfcijns14 van 3 pond en 19 groten geld, uit een erfcijns van 12 pond 

voornoemd geld, die Mechtildis van Boxtel dvw Henricus van Boxtel, begijn, 

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

een huis en erf van wijlen Johannes Spiker, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Johannes Spiker enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Zuetmolc anderzijds, welke cijns van 3 pond en 19 

groten voornoemde Arnoldus verworven had van Johannes Altevet en diens 

vrouw Margareta. 

 

Arnoldus Hoernken hereditarium censum trium librarum et decem et novem 

grossorum monete de hereditario censu XII librarum dicte !quem censum XII 

librarum Mechtildis de Boxtel filia quondam Henrici de Boxtel beghina 

solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

quadam et area #quondam Johannis Spiker# sita in Busco ad vicum Orthensem 

inter hereditatem (dg: J) dicti Johannis Spiker ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Zuetmolc ex alio et ex attinentiis dicte domus et 

aree et quem censum #trium librarum et XIX grossorum# dictus Arnoldus 

erga Johannem Altevet et Margaretam eius uxorem acquisiverat ut dicebat 

supportavit Willelmo filio quondam Bodonis de Tiela promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 356v 07 do 25-04-1387. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela droeg over aan Arnoldus Hoernken een deel van 

de oude stadsmuur van Den Bosch, 22½ voet groot, gelegen achter erfgoed van 

Johannes Spiker, aan hem overgedragen door Johannes zvw voornoemde Johannes 

Spiker. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela quandam partem antiqui muri 

opidi de Busco (dg: vigin) viginti duas et dimidiam pedatas continentem 

sitam retro hereditatem quondam Johannis Spiker supportatam sibi a 

Johanne filio dicti quondam Johannis Spiker prout in litteris supportavit 

Arnoldo Hoernken cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et ovligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356v 08 do 25-04-1387. 

Yseboldus zvw Yseboldus van Asten beloofde aan Reijnkinus gnd van 

Ravenacker een n-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

op de onderpanden te leveren, gaande uit goederen gnd te Hoesden, die waren 

van wijlen voornoemde Yseboldus, in Asten. 

 

Yseboldus filius quondam Yseboldi de Asten promisit (dg: super) de 

daturum et daturum Reijnkino dicto de Ravenacker hereditariam paccionem 

septem modiorum siliginis mensure de Helmont hereditarie purificationis 

et supra bona infrascripta tradendam ex bonis dictis te Hoesden que 

fuerant dicti quondam Yseboldi sitis in parochia de Asten et ex 

attinentiis eorundem bonorum universis quocumque sitis et promisit super 

                         
14 Zie → BP 1181 p 437r 06 do 03-07-1399, overdracht van de cijns. 
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omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356v 09 do 25-04-1387. 

Petrus, Johannes van Os den Plattijnmaker, zijn broer Johannes van Os en 

Truda, kvw Johannes van Os, verkochten aan Elizabeth dvw Johannes van den 

Venne een helft, die aan hen en aan hun broer Aelwinus gekomen was na 

overlijden van hun zuster Enghelberna eertijds ev Henricus Scije, in de 

helft van een huis15,16 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de 

Molenbrug, tussen erfgoed van Johannes Bubben enerzijds en de stadsmuur 

anderzijds, met toebehoren, zowel aan deze als aan gene zijde van het 

water, welk huis en erf voornoemde wijlen Henricus Scije in cijns verkregen 

had van Johannes van Best, te weten de helft van de helft rischting de 

stadsmuur. Voornoemde Aelwinus zal afstand doen. 

 

#Petrus et# Johannes de Os den (dg: Pa) Plattijnmaker et Johannes de Os 

eius frater Truda liberi quondam Johannis de Os #cum tutore# unam 

#medietatem# (dg: ter quartam partem) eis et Aelwino eorum fratri jure 

successionis advolutam #de morte quondam Enghelberne eorum sororis uxoris 

olim Henrici (dg: Sceij) Scije# in (dg: domo et area que fuerat) 

medietate domus et aree site in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem 

dictum (dg: .) Molenbrugge inter hereditatem Johannis Bubben ex uno et 

inter murum opidi de Busco ex alio (dg: cu) et #in# attinentiis dicte 

(dg: domus) medietatis dicte domus et aree tam citra quam ultra aquam 

ibidem currentem consistentia sunt sita quam domum et aream cum suis 

attinentiis dictus quondam Henricus Scije erga Johannem de Best ad censum 

acquisiverat prout in litteris scilicet medietatem [illius] medietatis 

que sita est versus dictum murum ut dicebant vendiderunt Elizabeth filie 

quondam (dg: Ar) Johannis van den Venne supportaverunt cum litteris 

promittentes ratam servare [et obligationem ex parte] eorum deponere et 

quod ipsi dictum Aelwinum super dicta medietate facient renunciare ad 

opus dicte emptricis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356v 10 do 25-04-1387. 

Yseboldus zvw Yseboldus van Asten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yseboldus (dg: de) filius quondam Yseboldi de Asten prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 356v 11 do 25-04-1387. 

Reijnkinus van den Ravenacker ev Elizabeth dvw Yseboldus van Asten droeg 

over aan Yseboldus zvw voornoemde Yseboldus van Asten alle goederen, die 

aan hem en voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Yseboldus, resp. die aan hen en aan kv voornoemde Elizabeth zullen komen na 

overlijden van Margareta wv voornoemde Yseboldus. 

 

Reijnkinus van den Ravenacker maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Yseboldi de Asten (dg: omnes 

hereditates) omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori de morte dicti 

Yseboldi successione advoluta et #sibi et (?dg: sue) liberis dicte 

Elizabeth# post mortem Margarete relicte quondam Yseboldi predicti 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita supportavit 

Yseboldo filio dicti quondam (dg: Yw) Yseboldi de Asten promittens ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte sui ....... deponere) #et 

impeticionem# et eius liberorum (dg: ..) deponere. Testes datum supra. 

 

                         
15 Zie ← BP 1175 f 060r 09 di 28-12-1367 (1), overdracht van de helft in dit 

huis. 
16 Zie ← BP 1175 f 002r 08 vr 31-12-1367, overdracht van 2/3 deel in ¼ deel 

van dit huis. 
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BP 1177 f 356v 12 do 25-04-1387. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Willelmus wijlen zv Willelmus van Mulsen. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Willelmum #quondam# filium (dg: quo) Willelmi de 

Mulsen calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 A 06 f.357. 

 Quinta post misericordia: donderdag 25-04-1387. 

 

BP 1177 f 357r 01 do 25-04-1387. 

Roverus zvw Roverus van den Laer, Laurencius van Wetten en zijn vrouw Bela 

dvw voornoemde Roverus verhuurden aan Johannes Stanssen soen van Arle een 

kamp, 18 bunder groot, in Veghel, ter plaatse gnd die Paderdonkse Hoeve, 

tussen erfgoed gnd die Ballincs Hoeve enerzijds en Theodericus Writer 

anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden. Johannes Stanssen 

soen mag takken, gnd gerden, zagen, op de sloot aldaar naast erfgoed van 

Theodericus Writer en op de sloot naast het bouwhuis aldaar, als hij die 

nodig heeft voor het onderhoud van de hekken van voornoemd kamp. Andere 

takken zal Johannes niet zagen, behalve in het geschikte seizoen. 

 

Roverus filius quondam Roveri van den Laer et Laurencius de Wetten et 

Bela eius uxor filia dicti quondam Roveri quendam campum (dg: XX) XVIII 

bonaria continentem situm in parochia de Vechel in loco dicto die 

Paderdoncsche Hoeve inter hereditatem dictam die Ballincs Hoeve et inter 

hereditatem Theoderici Writer ex alio locaverunt Johanni Stanssen soen de 

(dg: A) Arle ab (dg: eisdem) eodem ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio sequentium possidendum (dg: anno quolibet dictorum 

sex promittens) promittens warandiam et obligationem deponere dictis sex 

annis durantibus hoc addito quod dictus Johannes Stans—(soen)-sen soen 

poterit secare ramos dictos (dg: ris gherw) gherden consistentes supra 

fossatum situm ibidem iuxta hereditatem Theoderici Writer et supra 

fossatum situm iuxta (dg: hereditatem bou) domum dictam bouhuus ibidem 

scilicet quos (dg: indib) indigebit pro conservacione sepium dicti campi 

scilicet alios ramos dictus Johannes non secabit nisi tempore apto. 

Testes Aa et Berwout datum quinta post miam. 

 

BP 1177 f 357r 02 do 25-04-1387. 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker, voor zich en voor zijn 

vrouw Bela, maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan 

door Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder, Johannes Spierinc zvw 

Walterus Spierinc van Dijnther, Johannes van Woesic, Gerardus van Kilsdonc, 

Willelmus Vos van Dijnther, Alardus zvw Johannes Spierinc van Hezewijc en 

Henricus Vos van Hezewijc met hun goederen. 

 

Arnoldus Nolleken filius quondam Gerongii cyrothecarii pro se et pro Bela 

sua uxore omnes vendiciones et alienaciones factas per Walramum filium 

quondam domini Johannis de Benthem militis Johannem Spierinc filium 

quondam Walteri Spierinc de Dijnther Johannem de Woesic Gerardum de (dg: 

Kildonc) Kilsdonc Willelmum Vos de Dijnther Alardi! filii! quondam 

Johannis Spierinc de Hezewijc Henricum Vos de Hezewijc cum eorum (dg: 

bon) seu alterius eorum bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 03 do 25-04-1387. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem, voor zich en voor zijn vrouw Bela, 

maakte op dezelfde manier bezwaar. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem pro se et Bela eius uxore 

calumpniavit eodem modo. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 357r 04 do 25-04-1387. 

Albertus van der Haseldonc zvw Arnoldus van der Haseldonc verkocht aan de 

broers Johannes en Theodericus, kvw Goeswinus zv Theodericus gnd Neven, (1) 

een stuk land gnd die Aa Akker, in Oirschot, beiderzijds tussen wijlen 

Johannes molenaar van Spordonc, (2) een beemd gnd die Nieuwe Beemd, aldaar, 

tussen Gerardus van der Kilsdonc enerzijds en wijlen voornoemde Johannes 

molenaar anderzijds, (3) een stuk beemd gnd dat Hornokske, aldaar tussen 

voornoemde Aa Akker enerzijds en voornoemde wijlen Johannes molenaar 

anderzijds, aan hem verkocht door Walterus zvw Petrus molenaar van Sonne, 

diens broer Mijchael en hun zusters Katherina en Bela gnd Elsbeen. 

 

Albertus van der Haseldonc filius quondam Arnoldi van der (dg: Had 

Hasel..) Haseldonc peciam terre dictam die Aa Ecker sitam in parochia de 

Oerscot inter hereditates quondam Johannis multoris de Spordonc ex 

utroque latere coadiacentes atque pratum dictum communiter die Nuwebeemt 

situm ibidem inter hereditatem Gerardi van der Kilsdonc ex uno et inter 

hereditatem quondam dicti Johannis multoris ex alio insuper peciam prati 

dictam dat Hornocsken sitam ibidem inter (dg: hereditatem dictam) dictum 

agrum die Aa Ecker #?vocatum# ex alio #?uno# et inter hereditatem dicti 

quondam Johannis multoris ex alio venditam? sibi a Waltero filio quondam 

Petri multoris de Sonne Mijchaele eius fratre Katherina et Bela dicta 

Elsbeen sororibus (dg: p) dictorum fratrum prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni et Theoderico fratribus liberis quondam Goeswini filii 

Theoderici dicti Neven cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 05 do 25-04-1387. 

(dg: Willelmus zoon). 

 

(dg: Willelmus filius). 

 

BP 1177 f 357r 06 do 25-04-1387. 

(dg: Godefridus zvw Lud). 

 

(dg: Godefridus filius quondam Lud). 

 

BP 1177 f 357r 07 do 25-04-1387. 

Voornoemde Albertus verkocht aan voornoemde broers Johannes en Theodericus 

al zijn erfgoederen. De brief van Albertus overhandigen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Tradetur littera Alberti dicto Johanni. 

Albertus predictus omnes et singulas hereditates ab eis emptas et 

acquisitas et imposterum ab eo habendas et acquirendas quocumque locorum 

sitas vendidit dictis Johanni et Theoderico fratribus promittens 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 08 do 25-04-1387. 

Voornoemde broers Johannes en Theodericus verhuurden deze erfgoederen aan 

voornoemde Albertus, tbv hem en zijn vrouw Katherina, voor de duur van hun 

leven, voor 10 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen. 

 

(dg: Dictus) #Dicti# Johannes et Theodericus fratres dictas hereditates 

(dg: et pact) #omnibus eis supportatis et venditis# locaverunt dicto 

Alberto ad opus sui et ad opus Katherine (dg: sex) sue uxoris ab eisdem 

seu eorum alterum quoad vixerunt possidendas et habendas (dg: promiserunt 

ratam servare) pro X solidis monete dandis Remigii promittentes ratam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 09 do 25-04-1387. 

Voornoemde Johannes en Theodericus beloofden aan voornoemde Albertus 50 
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gulden, na maning te betalen. 

 

Dicti Johannes et Theodericus promiserunt dicto Alberto (dg: ...) L 

gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 10 do 25-04-1387. 

Voornoemde broers Johannes en Theodericus, kvw Goeswinus zv Theodericus gnd 

Neven, beloofden aan voornoemde Albertus een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, gaande uit al voornoemde 

goederen en erfgoederen. 

 

Dicti Johannes et Theodericus fratres promiserunt se daturos et soluturos 

dicto Alberto hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

(dg: Busco) Oerscot hereditarie purificationis ex omnibus bonis et 

hereditatibus supradictis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 11 do 25-04-1387. 

Johannes van Audenhoven gaf uit aan Arnoldus van der Braken (117,18) 2/3 deel 

in de goederen gnd die Posdonk en in aangelegen erfgoederen gnd die Hage, 

in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen wijlen Willelmus van 

Casselaer enerzijds en erfgoed gnd Papen Bos anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Schuurmans Hoeve, gelegen in voornoemde erfgoederen gnd die Hage, 

(3) 2 lopen land, gelegen in voornoemde erfgoederen gnd die Hage; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, voor 3 mud rogge, maat van 

Oirschot, aan Johannes van der Raffendonc, en thans voor een n-erfpacht19 

van 12 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand (3) het resterende 1/3 deel 

in voornoemde goederen die Posdonk en die Hage. 

 

Johannes de Audenhoven duas tercias partes ad se spectantes in bonis 

dictis die Posdonc #et in hereditatibus dictis die Hage sibi 

adiacentibus# sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Hedel inter 

hereditatem quondam Willelmi de Casselaer ex uno et inter hereditatem 

dictam Papen Bossche ex alio (dg: et in att p atque in pecia terre) atque 

peciam terre die Scuermans Hoeve sitam (dg: in dicta parochia) in dictis 

hereditatibus die Hage vocatis atque (dg: peciam terre) #duas lopinatas 

terre# sitam in dictis hereditatibus die Hage vocatis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo van der Braken (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi et pro tribus modiis 

siliginis (dg: Jo) mensure de Oerscot Johanni van der Raffendonc exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XII modiorum 

siliginis mensure de Oerscot dandis sibi ab alio hereditarie 

purificationis et (dg: in supra d) et in Oerscot tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem reliquam terciam partem ad se 

spectantem in dictis bonis et hereditatibus die Posdonc et die (dg: Hage) 

Hage vocatis ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 12 do 25-04-1387. 

Sijmon van Ghewanden en Elizabeth ev Henricus van Scije verkochten aan 

Johannes Nellen een stuk erfgoed naast de Vughterdijk, buiten de stadsmuur 

van Den Bosch, over het water, tussen de stadsmuur enerzijds en erfgoed van 

Johannes van ..len anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van 

wijlen Gerardus Vosse. 

 

                         
17 Zie ← BP 1176 f 206v 05 do 25-04-1381, belofte van lijfpacht uit Posdonk. 
18 Zie ← BP 1176 f 206v 07 do 25-04-1381, belofte van lijfrente uit Posdonk. 
19 Zie → BP 1178 f 278r 09 do 28-07-1390, overdracht van de pacht van 12 

mud. 
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Sijmon de Ghewanden (dg: de) et Elizabeth relicta quondam Henrici de 

Scije cum tutore peciam (dg: terre) #hereditatis# sitam (dg: -s) iuxta 

(dg: h) aggerem vici Vuchtensis extra murum opidi de Busco ultra (dg: ..) 

aquam ibidem inter dictum murum ex uno et inter hereditatem Johannis de 

..len ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Gerardi Vosse 

hereditarie vendiderunt Johanni Nellen promittentes cum tutore ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 13 do 25-04-1387. 

Jordanus gnd Ghiben soen droeg over aan Theodericus zv Cristianus van den 

Hoevel de helft van een stuk land en van een stuk beemd in Oirschot, in de 

herdgang van Straten, tussen kinderen gnd Eefsen Kijnderen enerzijds en 

Ghisbertus gnd Ghiben soen anderzijds, aan hem verkocht20 door Godefridus 

gnd Punder van Straten. 

 

Jordanus dictus Ghiben soen medietatem pecie terre et pecie prati sitorum 

in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem liberorum 

dictorum Eefsen Kijnderen ex uno et inter hereditatem Ghisberti dicti 

Ghiben soen ex alio venditam sibi a Godefrido dicto Punder de Straten 

prout in litteris supportavit Theoderico filio Cristiani van den Hoevel 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 14 do 25-04-1387. 

Godefridus van Langvelt verkocht aan Johannes zvw Arnoldus die Hoesche, tbv 

hem, zijn vrouw Gertrudis en zijn dochter Elizabeth, een lijfpacht van 1 

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

een huis, tuin en aangelegen groot kamp, in Erp, naast Theodericus Stinen 

soen van Herende, reeds belast met de grondcijns. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Godefridus de Langvelt legitime vendidit Johanni filio quondam Arnoldi 

die Hoesche ad opus sui et ad opus Gertrudis sue uxoris (dg: et ad) et 

Elizabeth eius filie vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam ad eorum vitam et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto et (dg: campo mans) magno #campo# eis adiacente 

sitis in parochia de Erpe iuxta hereditatem Theoderici Stinen soen de 

Herende (dg: ex uno) promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere et (dg: 

cum) alter dictorum trium diutius vivens integraliter possidebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 357r 15 do 25-04-1387. 

Johannes van Mal verkocht aan Henricus jongere zvw Rodolphus van Merlaer 

een deel van een erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

achter het huis van voornoemde Johannes, tussen erfgoed van voornoemde 

Johannes enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus anderzijds, zoals 

afgepaald. 

 

Johannes de Mal quandam partem hereditatis sitam in (dg: -ter) Busco ad 

finem vici Hijnthamensis (dg: ret inter) retro domum dicti Johannis inter 

hereditatem dicti [Johannis] ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

(dg: Henrici) #junioris quondam# Rodolphi de Merlaer ex alio (dg: ut 

dicebat) prout ibidem sita est et limitata ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

                         
20 Zie ← BP 1177 f 265r 04 di 02-01-1386, overdracht van een helft van deze 

goederen. 
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1177 mf10 A 07 f.357v. 

 Quinta post misericordia: donderdag 25-04-1387. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 26-04-1387. 

 

BP 1177 f 357v 01 do 25-04-1387. 

Godefridus zvw Johannes gnd Houtman van Broegel droeg over aan Zegherus 

nzvw hr Willelmus van Baerle een b-erfpacht van 18 lopen gerst, maat van 

Son, die Johannes zvw Ghibo gnd Eijcmans soen beloofd had aan voornoemde 

Godefridus, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een akker 

gnd die Hakken Akker, in Nederwetten, beiderzijds tussen Henricus Reijners. 

Voornoemde Godefridus behoudt een weg, in de brief vermeld. 

 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Houtman de Broegel hereditariam 

paccionem decem et octo lopinorum ordei mensure de Zonne quam Johannes 

filius quondam Ghibonis dicti Eijcmans soen promisit se daturum (dg: d) 

et soluturum dicto Godefrido hereditarie purificationis et supra agrum 

infrascriptum tradere ex agro terre (dg: si) dicto communiter die Hacken 

Acker sito in parochia de Nederwetten inter hereditatem (dg: R) Henrici 

Reijners ex utroque latere coadiacentem prout in litteris supportavit 

Zeghero filio naturali quondam domini Willelmi de (dg: Baerle) Baerle cum 

litteris et jure occacione dicte paccionis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: ex) salva tamen dicto Godefrido 

et sibi reservata via in dictis litteris contenta. Testes Rover et 

Berwout datum quinta post miam. 

 

BP 1177 f 357v 02 do 25-04-1387. 

De broers Johannes Basijn en Rodolphus, kvw Rodolphus van Duer bakker, 

verkochten aan Henricus Reeuwe zvw Everardus de helft in een kamp in 

Maelstrem, tussen wijlen Conrardus Writer enerzijds en de dijk gnd Koedijk 

anderzijds. 

 

Johannes Basijn et Rodolphus fratres liberi quondam Rodolphi de Duer 

pistoris medietatem ad se spectantem in quodam campo sito in Maelstrem 

inter hereditatem quondam Conrardi (dg: van der) Writer ex uno et inter 

(dg: here) aggerem dictum Koedijc ex (dg: uno) alio vendiderunt Henrico 

Reeuwe filio quondam Everardi promittentes warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357v 03 do 25-04-1387. 

Adam van Mierd verwerkte zijn rcht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357v 04 do 25-04-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 8 oude schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus octo aude scilde ad Remigii 

proxime futurum persolvendos (dg: da). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357v 05 do 25-04-1387. 

Willelmus zvw Hubertus van Volkel verhuurde aan Johannes die Hollander en 

zijn zoon Theodericus het visrecht, dat was van wijlen hr Godefridus van Os 

ridder, in Kessel en Maren, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen 

Lichtmis (za 02-02-1387), per jaar voor 11 oude schilden of de waarde en 9½ 

Hollandse plakken, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. Huurders en Johannes van Eijcke de oudere beloofden een dijk, gnd 

damme, in Kessel, behorend tot voornoemd visrecht, op het eind van 

voornoemde 4 jaar achter te laten op de hoogte van een eiland aldaar en 

hoger, en op een breedte van 8 voet. 
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Solverunt extranei ?IIII plack. 

Willelmus filius quondam Huberti de Volkel quandam (dg: p) piscariam que 

fuerat quondam domini Godefridi de Os militis sitam in Kessel et in Maren 

ut dicebat locavit Johanni die Hollander et Theoderico eius filio ab 

eisdem (dg: here possi) ad spacium quatuor annorum a purificatione 

proxime preterita sine medio sequentium possidendam anno quolibet pro XI 

aude scilde seu valorem et novem et dimidio Hollant placken dandis sibi 

ab aliis anno quolibet dictorum quatuor annorum mediatim Johannis et 

mediatim Domini promittens warandiam et obligationem deponere et alii 

repromiserunt #et cum e[is?] Johannes de Eijcke senior# indivisi super 

omnia et quod quendam (dg: agrum) #aggerem# dictum damme situm in Kessel 

spectantem ad dictam piscariam in fine dictorum quatuor annorum ad 

altitudinem insule ibidem et superius ad latitudinem octo pedatarum 

deliberabunt et resignabunt. Testes (dg: d) Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 357v 06 do 25-04-1387. 

Voornoemde twee zullen Johannes van Eijcke schadeloos houden. 

 

Solvit IIII plack. 

Dicti duo promiserunt Johannem de Eijcke indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 357v 07 vr 26-04-1387. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen gaf uit aan Pijramus gnd Moers 

zvw Willelmus Vos van Berze een beemd in Diessen, tussen Sophia van de 

Kloot enerzijds en een weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen, die Johannes Metten daaruit betaalde, en thans voor een 

n-erfpacht21,22 van 3 mud {graansoort niet vermeld: rogge}, Bossche maat, met 

Lichtmis in Diessen te leveren. 

 

Willelmus Vos filius Henrici (dg: Hen) van der Bruggen quoddam pratum 

situm in parochia de Dijessen inter hereditatem Sophie de (dg: Ghele) 

Globo ex uno et inter (dg: h communem) plateam (dg: ex) ibidem ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Pijramo dicto Moers filio quondam 

Willelmi Vos de Berze ab eodem hereditarie possidendum pro censibus quos 

Johannes Metten exinde solvere consuevit dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum !mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in parochia de Dijessen tradenda ex premissisw 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Ouden et Berwout datum sexta post miam. 

 

BP 1177 f 357v 08 do 25-04-1387. 

Henricus zvw Henricus van Melcrode droeg over aan de broers Johannes en 

Theodericus, kvw Goeswinus zv Theodericus Neven, ¼ deel van een beemd, gnd 

ter Tijnerdonk, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Johannes van Oerscot 

molenaar enerzijds en Henricus Brant anderzijds, welk ¼ deel aan hem was 

overgedragen23 door Johannes van Audenhoven. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Melcrode quartam partem (dg: p) unius 

prati dicti communiter (dg: duer) #ter# Tijnerdonc siti in loco Spoerdonc 

inter hereditatem Johannis de Oerscot multoris ex uno et inter 

hereditatem Henrici Brant ex alio supportatam sibi (dg: f) a Johanne de 

(dg: Audenhovenp) Audenhoven prout in litteris (dg: pro) supportavit 

Johanni (dg: fi) et Theoderico fratribus liberis quondam Goeswini filii 

Theoderici Neven cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

                         
21 Zie → BP 1177 f 370bisar 12 zo 21-07-1387, verkoop (‘aflossing’) van 1 

mud uit deze pacht. 
22 Zie → BP 1175 f 046v 16 do 14-05-1388, verkoop (‘aflossing’) van 2 mud 

uit deze pacht. 
23 Zie ← BP 1176 f 246r 12 do 20-02-1382, overdracht van dit ¼ deel. 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Berwout datum 

quinta post miam. 

 

BP 1177 f 357v 09 do 25-04-1387. 

Zanderus zvw Zanderus gnd Metten soen verkocht aan Gerardus Molenman van 

Smedebroec, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth, een lijfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Waderle, met Lichtmis in Waderle te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde verkoper, in Waderle, en uit zijn andere goederen. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Zanderus filius quondam Zanderi dicti Metten soen (dg: hereditarie) 

#legitime# vendidit Gerardo Molenman van (dg: Smede) Smedebroec (dg: 

vitalem pen) ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris vitalem 

pensionem IIII modiorum siliginis mensure de Waderle solvendam ad eorum 

vitam purificationis et (dg: in in W supra dicta) in Waderle tradendam ex 

omnibus (dg: here) bonis (dg: ..) dicti venditoris sitis in parochia de 

Waderle et ex aliis bonis quibuscumque dicti venditoris habitis et 

habendis quocumque sitis promittens super habita et habenda warandiam 

(dg: et alter) et sufficientem facere et alter diutius integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357v 10 do 25-04-1387. 

Martinus Maes soen van Hijntam verkocht aan Henricus oudere zv Rodolphus 

van Merlaer een stuk erfgoed, naast de dijk van Hintham, tussen voornoemde 

Martinus enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk stuk vóór, bij de 

dijk, 15 voet breed is, en achter, op het eind, 18 voet. 

 

Martinus Maes soen de Hijntam peciam hereditatis sitam iuxta aggerem 

Hijntamensem (dg: sitam) inter hereditates dicti Martini ex uno et inter 

communem plateam ex alio et que pecia hereditatis continet ante (dg: .) 

iuxta aggerem XV (dg: .) pedatas in latitudine et retro in fine decem et 

octo pedatas in latitudine ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio 

seniori (dg: Henrici) #Rodolphi# de Merlaer promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 357v 11 do 25-04-1387. 

Willelmus zv Nijcholaus van der Hullen droeg over aan Johannes Spiker en 

Willelmus van Zonne ev Margareta dvw Theodericus Spiker het vruchtgebruik 

in de helft, die aan Johannes Spiker en zijn zuster, voornoemde Margareta, 

kvw Theodericus Spiker, gekomen was na overlijden van Mechtildis dvw 

Egidius gnd Aelbrechts soen ev eerstgenoemde Willelmus, resp. aan hen zal 

komen na overlijden van voornoemde Nijcholaus, in een huis en erf, eertijds 

van wijlen Ludovicus gnd Loede van Kol, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Petrus Witmeri enerzijds en erfgoed van Margareta Peters 

anderzijds, welk huis en erf Johannes van Diest snijder verworven had van 

de gezusters Elizabeth en Mechtildis, dvw voornoemde Ludovicus van Kol, en 

dat Ludovicus van Gheldorp vernaderd had van voornoemde Johannes van Diest, 

en dat voornoemde Ludovicus van Gheldorp overgedragen had aan voornoemde 

Willelmus van der Hullen. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius Nijcholai van der Hullen suum usufructum sibi 

competentem medietate (dg: domus et aree site in Bu) #que Johanni Spiker 

et (dg: Willelmo) Margarete sue sorori liberis quondam Theoderici Spiker# 

de morte quondam Mechtildis (dg: relicte) filie quondam Egidii dicti 

Aelbrechts soen uxoris olim dicti Willelmi successione advoluta (dg: in 

domo et area) et post mortem dicti Nijcholai successione advolvenda in 

domo et area que fuerat quondam Ludovici dicti Loede de Kol sita in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem Petri Witmeri ex uno et inter 

hereditatem Margarete Peters (dg: s) ex alio et quam domum et aream 

Johannes de Diest sartor erga Elizabeth et Mechtildem sorores filias 

dicti quondam Ludovici de (dg: Koc) Kol acquisiverat et quam Ludovicus de 
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Gheldorp e jure proximitatis per modum redempcionis acquisiverat #erga 

dictum Johannem de Diest# et quam dictus Ludovicus de Gheldorp (dg: erga) 

dicto Willelmo van der Hullen supportaverat prout in litteris supportavit 

Johanni Spiker et Willelmo de Zonne #(dg: ...) marito dicte Margarete# 

promittens ratam servare. Testes datum supra. Traditur predicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 357v 12 do 25-04-1387. 

Voornoemde Johannes Spiker en Willelmus van Zonne ev Margareta verkochten 

voornoemde helft aan voornoemde Willelmus zv Nijcholaus van der Hullen. 

 

Dicti Johannes Spiker Willelmus de Zonne maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris [dictam] medietatem vendiderunt dicto Willelmo filio 

Nijcholai van der Hullen (dg: p) cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationenm ex parte eorum deponere. Testes ....... et 

Berwout datum sabbato post miam. 

 

BP 1177 f 357v 13 ±do 25-04-1387. 

Voornoemde Johannes en Willelmus van Zonne ontlastten voornoemde Willelmus 

zv Nijcholaus van der Hullen van alle geschillen. 

 

Dicti Johannes et Willelmus de Zonne quitum clamaverunt [dictum] 

Willelmum filium Nijcholai van der Hullen ab omnibus causis #et 

impetitionibus# quibus mediantibus ipsi ....... ....... a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ut ....... ....... ....... 

....... 

 

1177 mf10 A 08 f.358. 

 Quinta post misericordia: donderdag 25-04-1387. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 26-04-1387. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 27-04-1387. 

 anno LXXX septimo mensis aprilis die XXVI! 

  scilicet in profesto translationis Lamberti: 

  zaterdag 27-04-1387. 

 

BP 1177 f 358r 01 do 25-04-1387. 

Heijmericus zvw Theodericus Heijmerics soen en Nijcholaus van Ghemert 

verklaarden dat Heijmericus van Alphen 35 gulden betaald heeft, die 

voornoemde Heijmericus van Alphen beloofd24 had aan Deliana dvw Johannes van 

Tricht. 

 

Heijmericus filius quondam Theoderici Heijmerics soen Nijcholaus de 

Ghemert (dg: et Ghisbertus) palam recognoverunt eis fore satisfactum ab 

Heijmerico de Alphen a XXXV florenis quos dictus Heijmericus de Alphen 

promiserat Deliane filie quondam Johannis de Tricht in litteris 

scabinorum de Busco promittentes indivisi (dg: d) indempnem servare. 

Testes Rover et Berwout datum quinta post miam. 

 

BP 1177 f 358r 02 do 25-04-1387. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Elizabeth van Uden 39 gulden 

met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1387) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit Elizabeth de Uden XXXIX 

gulden ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 133v 05 vr 01-07-1384, Heijmericus zvw Johannes van 

Alphen beloofde op 25-07-1385 35 gulden te betalen aan Deliana dvw Johannes 

van Tricht, Heijmericus zv Theodericus en Wolterus Potter; waarschijnlijk 

deze schuldbekentenis. 
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BP 1177 f 358r 03 do 25-04-1387. 

(dg: Arnoldus). 

 

BP 1177 f 358r 04 vr 26-04-1387. 

Hugo gnd Peters soen van Leckerkercke ev Elizabeth dvw Johannes van Dijest 

wollenklerenwever droeg over aan Egidius zvw Egidius gnd Lange Gielijs alle 

goederen, die aan hem en voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden 

van Wellinus gnd Neve wollenklerenwever. 

 

Hugo dictus Peters soen de Leckerker#c#ke maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Dijest textoris 

laneorum omnia et singula bona sibi et dicte Elizabeth de morte quondam 

(dg: Dial) Wellini dicti (dg: ..) Neve textoris laneorum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita supportavit Egidio 

filio quondam Egidii dicti Lange Gielijs promittens ratam servare. Testes 

Auden et Berwout datum sexta post (dg: .) miam. 

 

BP 1177 f 358r 05 vr 26-04-1387. 

Voornoemde Egidius beloofde aan voornoemde Hugo 20 gulden met Pasen 

aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. De brief overhandigen aan hem of aan 

zijn vrouw Elizabeth. 

 

Dictus Egidius promisit dicto Hugoni XX (dg: g) gulden ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel 

Elizabeth sue uxori. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358r 06 vr 26-04-1387. 

Arnoldus zvw Theodericus van Loet verkocht aan Henricus van den Kerchove de 

helft van 3 morgen land in een kamp ter plaatse gnd Asmijt, tussen een kamp 

van hr Johannes van der Plasse ridder enerzijds en een kamp van Ghevardus 

van Eijndoven anderzijds, welke helft voornoemde Henricus van den Kerchove 

geschonken had aan voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Elizabeth dv 

voornoemde Henricus. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici de Loet medietatem trium iugerum terre 

sitorum in quodam campo sito in loco dicto Asmijt inter quendam campum 

domini Johannis van der Plasse militis ex uno et inter campum Ghevardi de 

Eijndoven ex alio quam medietatem Henricus van den Kerchove (dg: ded) 

supportaverat dicto Arnoldo cum dicta Elizabeth eius uxore filia dicti 

Henrici (dg: prout) nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris 

vendidit dicto Henrico van den Kerchove cum litteris et aliis #et# jure 

promittens ratam servare et obligationem exparte sui deonere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 358r 07 vr 26-04-1387. 

Mr Johannes van Andel droeg over aan Godefridus van Zeelst de helft in een 

beemd, ter plaatse gnd op die Dungen, tussen Gerardus gnd Gheen van Bruggen 

enerzijds en Truda gnd Bitters anderzijds, naast het water gnd die Aa, 

welke beemd voornoemde mr Johannes gekocht25 had van Ancelmus zvw Henricus 

Willems ev Agnes dvw Arnoldus gnd Ghenen soen. 

 

Magister Johannes de Andel medietatem ad se jure hereditario spectantem 

in quodam (dg: campo) prato sito in loco dicto op die Dungen inter 

hereditatem Gerardi dicti Gheen de Bruggen ex uno et inter hereditatem 

Trude dicte Bitters ex alio iuxta aquam dictam die Aa (dg: vendi) quod 

pratum dictus magister Johannes Ancelmum filium quondam Henrici Willems 

maritum et tutorem legitimum (dg: ..) Agnetis sue uxoris filie quondam 

Arnoldi dicti Ghenen soen prout in litteris #et aliis# supportavit 

Godefrido de Zeelst cum litteris et jure occacione promittens ratam 

                         
25 Zie ← BP 1177 f 179r 13 ma 20-02-1385, verkoop van de beemd. 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358r 08 vr 26-04-1387. 

Voornoemde mr Johannes van Andel droeg over aan Beatrix dvw Godefridus van 

Cobbeke, sv Belija ev voornoemde mr Johannes van Andel, het vruchtgebruik 

in de andere helft van voornoemde beemd, te weten in de helft die gekomen 

was aan erfg vw voornoemde Belija, resp. die aan die erfgenamen zal komen 

na overlijden van voornoemde mr Johannes. 

 

Dictus magister suum usufructum sibi competentem in reliqua medietate 

dicti prati scilicet in #illa# medietate que heredibus quondam (dg: Bele) 

#Belije# sue uxoris filie quondam Godefridi de Cobbeke successione est 

(dg: s) advoluta et post mortem dicti magistri Johannis successione 

advolvitur supportavit (dg: .) Beatrici filie dicti quondam Godefridi de 

Cobbeke sorori olim dicte Belije cum litteris jure et (dg: .) occacione 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 358r 09 vr 26-04-1387. 

Voornoemde mr Johannes van Andel droeg over aan Beatrix dvw Godefridus van 

Cobbeke, sv Belija ev voornoemde mr Johannes van Andel, het vruchtgebruik 

in alle goederen, die gekomen waren aan erfg vw zijn vrouw Belia dvw 

Godefridus van Cobbeke, resp. die aan die erfgenamen zullen komen na 

overlijden van voornoemde mr Johannes, uitgezonderd het vruchtgebruik in 

voormelde helft van voormelde beemd. De brief overhandigen aan voornoemde 

mr Johannes. 

 

Dictus magister Johannes suum usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis que heredibus quondam Belie sue uxoris filie quondam Godefridi de 

Cobbeke de morte dicte Belije successione advolutis et post mortem dicti 

magistri Johannis successione advolvendis quocumque locorum sitis (dg: 

supportavit) excepto (dg: ..) usufructu medietate supradicti prati 

supportavit Beatrici sorori dicte quondam Belije tamquam proximori heredi 

eiusdem quondam Belie (dg: ...) promittens ratam servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto magistro Johanni. 

 

BP 1177 f 358r 10 vr 26-04-1387. 

Godefridus van Zeelst droeg voornoemde goederen, uitgezonderd voormelde 

beemd, over aan voornoemde mr Johannes van Andel. Godefridus beloofde 

lasten af te handelen van zijn kant, van de kant van zijn moeder Beatrix en 

van haar man Nijcholaus. 

 

Godefridus de Zeelst dicta bona omnia excepto dicto prato supportavit 

dicto magistro Johanni promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem et impeticionem exparte sui et Beatricis sue (dg: ux) 

matris (dg: et quorumcumque heredum dicti quondam Belije deponere) et 

Nijcholai mariti eiusdem Beatricis deponere. 

 

BP 1177 f 358r 11 vr 26-04-1387. 

Johannes Spikerman beloofde (dg: aan Johannes zvw Johannes gnd Willen) 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Spikerman promisit (dg: super habita et habenda Johanni filio 

quondam Johannis dicti Willen). 

 

BP 1177 f 358r 12 za 27-04-1387. 

Johannes Spikerman beloofde aan Johannes zvw Johannes gnd Willen soen dat 

hij voornoemde Johannes zvw Johannes Willen soen schadeloos zal houden van 

alle beloften, geldsommen, verplichtingen en legaten door Elizabeth dvw 

voornoemde Johannes Willen soen gedaan aan Johannes en Thomas, nkv Johannes 
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zv voornoemde Johannes Spikerman en voornoemde Elizabeth. 

 

X. 

Johannes Spikerman promisit super habita et habenda Johanni filio quondam 

Johannis dicti (dg: Wi) #quondam# Willen soen (dg: ad opus) quod ipse 

dictum Johannem filium dicti quondam Johannis Willen soen ab omnibus 

promissionibus #supradictis# pecuniarum summis et obligationibus factis 

promissis et obligatis Johanni et Thome liberis naturalibus Johannis 

filii dicti Johannis Spikerman ab eodem et Elizabeth quondam filia dicti 

quondam Johannis Willen soen pariter genitis a dicta quondam Elizabeth 

(dg: ta qu) #aut# cuique alteri persone ad opus dictorum Johannis et 

Thome seu alterius eorundem aut alias quovis modo #in litteris vel extra 

litteras# atque ab omnibus bonis et omnibus legatis dictis Johanni et 

Thome pueris naturalibus a dicta quondam Elizabeth eorum matre atque ab 

Elizabeth (dg: mar) uxore dicti quondam Johannis (dg: J) Willen soen (dg: 

atque ab omnibus impeticionibus dic) in quantum huiusmodi promissiones 

pecuniarum summa et obligationes (dg: et obl) #et legata# concernunt 

dictum Johannem filium quondam dicti Johannis Willen soen aut eius bona 

et hereditates et ab omnibus impeticionibus et dampnis sibi exinde 

evenientibus seu eventuris (dg: indempnes ser) in judicio spirituali vel 

in judicio seculari indempnem servare. Testes Luce et Berwout datum (dg: 

supra) sabbato post miam. 

 

BP 1177 f 358r 13 za 27-04-1387. 

Hiervan een instrument maken. Aanwezig waren schepenen, Henricus van den 

Bruggen, Roverus Snobben en Johannes Gruijter de Oerle. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis et Henrico van den 

Bruggen et Rovero (dg: Snobbel) Snobben Johanne Gruijter de Oerle acta in 

camera (dg: presentibus) anno LXXX septimo mensis aprilis die XXVI! hora 

vesperarum scilicet in profesto translationis Lamberti. 

 

BP 1177 f 358r 14 za 27-04-1387. 

Henricus zv Johannes Goutsmit vroeg aan zijn vader om toestemming buiten 

het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn vader. 

 

Henricus filius Johannis Goutsmit petiit a dicto Johanne suo (dg: fi) 

patre (dg: q) licenciam exeundi et eeundi extra convictum domum et 

expensas dicti Johannis et dictus Johannes in hoc (dg: cedens) #annuens# 

dicto Henrico dedit e[i]dem potestatem exeundi etc sub modo debito 

emancipationis. Testes (dg: datum supra) Ywanus et Berwout datum supra. 

 

1177 mf10 A 09 f.358v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 02-05-1387. 

 

BP 1177 f 358v 01 do 02-05-1387. 

Henricus van der Bruggen droeg over aan Theodericus Hillen soen een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Vessem, die voornoemde Theodericus 

Hillen soen beloofd had aan voornoemde Henricus, met Lichtmis in Vessem te 

leveren, gaande uit een stukje beemd, gnd dat Broekske, in Vessem, ter 

plaatse gnd het Zwartbroek, beiderzijds tussen Theodericus van Oerscot. 

 

Solvit. 

Henricus van der Bruggen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Vessem quam Theodericus Hillen soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Henrico hereditarie purificationis et in Vessem tradendam 

ex quadam particula prati dicta communiter dat Broexken sita in parochia 

de (dg: d) Vessem in loco dicto communiter tSwartbroec inter hereditatem 

Theoderici de Oerscot ex utroque latere coadiacentem prout in litteris 

supportavit dicto Theoderico Hillen soen (dg: promittens) cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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Testes Ghemert et Ywanus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1177 f 358v 02 do 02-05-1387. 

Johannes van Vladeracken zv Oliverus en zijn vrouw Aleijdis gnd Kather 

beloofden aan Laurencius Boijen, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar 

met Pasen (zo 29-03-1388; zo 18-04-138926; zo 03-04-1390) 7½ Brabantse 

dobbel of de waarde en 12 pond was te leveren. 

 

Johannes (dg: v) de Vladeracken filius Oliveri et Aleijdis dicta Kather 

eius uxor ut dicebant promiserunt (dg: s) se daturos et soluturos 

Laurencio Boijen ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum trium annorum septem et dimidium 

Brabant dobbel seu valorem et XII libras cere in festo pasce et primo 

termino in festo pasce proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 03 do 02-05-1387. 

Bela wv Henricus gnd Thoen deed tbv Gerardus zvw Johannes Mutsart afstand 

van alle erfelijke goederen, die voornoemde Bela en wijlen Henricus tezamen 

verworven hadden. 

 

Solvit. 

Bela relicta Henrici dicti Thoen cum tutore super omnibus bonis 

#hereditariis# que dicta Bela et dictus quondam Henricus pariter 

acquisiverant quocumque locorum sita (dg: super) ad opus Gerardi filii 

quondam Johannis Mutsart renunciavit promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 04 do 02-05-1387. 

Voornoemde Gerardus ontlastte voornoemde Bela van alle beloften, aan 

voornoemde Gerardus gedaan door wijlen Henricus Thoen bv voornoemde 

Gerardus, en van alle geschillen. 

 

Solvit 4or plack. 

Dictus Gerardus quitam clamavit dictam Belam ab omnibus et singulis 

promissionibus obligationibus et contractibus factis et promissis dicto 

Gerardo ab Henrico quondam Thoen fratre #olim# eiusdem Gerardi in 

quocumque tempore evoluto tam in litteris quam extra litteras atque ab 

omnibus causis et impeticionibus quibus mediantibus dictus Gerardus 

prefatam Belam impetere! a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem salvis tamen dicto Gerardo litteris dicto Gerardo a prefata 

Bela hodierna die datis coram scabinis infrascriptis in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 05 do 02-05-1387. 

Thomas Valant zvw Thomas Valant verkocht aan Johannes van den Hoevel zvw 

Walterus 2 bunder beemd, in Tilburg, tussen Henricus van Broechoven 

enerzijds en Johannes Bac Bertouts soen anderzijds, achterwaarts strekkend 

tot aan erfgoed van het klooster van Tongerlo, belast met de hertogencijns. 

 

Thomas Valant filius quondam Thome Valant duo bonaria prati sita in 

parochia de Tilborch inter hereditatem Henrici de Broechoven ex uno et 

inter hereditatem (dg: Berto) Johannis Bac Bertouts soen ex alio (dg: ut) 

tendentia retrorsum ad hereditatem (dg: conven) conventus de Tongherloe 

hereditarie vendidit Johanni van den Hoevel filio quondam Walteri 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex parte) deponere excepto 

censu domini ducis. Testes datum supra. 

 

                         
26 Zie → overdracht van de 7½ Brabant dobbel van 18-04-1389. 
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BP 1177 f 358v 06 do 02-05-1387. 

Johannes Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Lijsscap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 07 do 02-05-1387. 

Matheus van den Mugghehoevel droeg over aan Henicus Bollen soen van Wetten 

een huis, erf en tuin, in Gestel bij Herlaer, tussen voornoemde Matheus 

enerzijds en Johannes gnd Bogart anderzijds, aan hem verkocht door 

voornoemde Henricus Bollen soen. 

 

Matheus van den Mugghehoevel domum aream et ortum sitos in parochia de 

Ghestel prope Herlaer inter hereditatem dicti Mathei ex uno et inter 

Johannis dicti Bogart ex alio venditos sibi ab Henrico Bollen soen de 

Wetten prout in litteris supportavit dicto Henrico Bollen soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 08 do 02-05-1387. 

Egidius zv Johannes gnd Andries soen van Broechoven vernaderde (1) ¼ deel 

van een stukje erfgoed, gnd dat Horstke, onder de vrijdom van Sint-

Oedenrode, op het water gnd die Dommel, tussen Johannes die Bontmeker 

enerzijds en hr Heijmericus van den Velde anderzijds, welk ¼ deel aan 

voornoemde Johannes ?zv Jacobus? die Bontmeker was verkocht door Ghisbertus 

van Wabraken, (2) de helft van voornoemd stukje erfgoed, welke helft 

voornoemde Johannes die Bontmaker verworven had van Philippus van den 

Meeracken. De ander week en hij droeg weer over. 

 

Solvit. Debent XVII denarios. 

Egidius filius Johannis dicti Andries soen de Broechoven prebuit et 

exhibuit patentes denarios ad redimendum (dg: quar) quartam partem 

particule hereditatis dicte dat Horstken site in (dg: parochia de Rode 

sancte) infra libertatem de Rode (dg: sancte Ode) supra aquam dictam die 

Dommel inter hereditatem Johannis die Bontmeker ex uno et inter 

hereditatem domini Heijmerici van den Velde ex alio venditam dicto 

Johanni #filius?! ?Jac[obi]# die Bontmeker a Ghisberto de Wabraken atque 

medietatem dicte particule hereditatis quam medietatem dictus Johannes 

die Bontmaker (dg: -s) erga Philippum van den Meeracken acquisiverat ut 

dicebat et alter cessit et resupportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 09 do 02-05-1387. 

(dg: Engbertus smid). 

 

(dg: Engbertus faber). 

 

BP 1177 f 358v 10 do 02-05-1387. 

Egbertus smid zvw Walterus Mathijs soen ev Metta dvw Arnoldus van Goch 

verkocht aan Cristianus zvw Albertus van den Berghe bakker alle goederen, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Gheza van Goch, 

tante van voornoemde Metta. 

 

Egbertus! faber filius quondam Wateri Mathijs soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie quondam Arnoldi de Goch 

omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori de morte quondam Gheze de 

Goch matertere olim dicte Mette successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# Cristiano 

(dg: p) filio quondam Alberti van den Berghe pistori promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 358v 11 do 02-05-1387. 

Arnoldus van den Hoghen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Hoghen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 12 do 02-05-1387. 

Egidius gnd Yewijns soen verkocht aan Johannes gnd Boertmans soen 10 

eikenbomen op erfgoederen van voornoemde Egidius, in Veghel, zoals 

gemarkeerd, belast met de houtschat. 

 

Egidius dictus Yewijns soen X arbores quercinas consistentes supra 

hereditates (dg: Johannis dicti Boertmans soen) #dicti Egidii# sitas in 

parochia de Vechel prout huiusmodi arbores ibidem sunt signate et 

assignate ut dicebat vendidit Johanni dicto Boertmans soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto houtscat (dg: testes datum 

supra). Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 13 do 02-05-1387. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Udo) #Johannes# filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et 

reportavit (dg: testes datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 14 do 02-05-1387. 

Mr Goeswinus Henrics soen van Luijssel verklaarde ontvangen te hebben van 

Henricus zvw Lambertus Naets soen van Woensel 32 gulden, die voornoemde 

Henricus aan hem beloofd had. 

 

Magister Goeswinus Henrics soen van Luijssel (dg: q) palam recognovit 

sibi fore satisfactum per Henricum (dg: q) filium quondam Lamberti 

Nae[t]s soen de Woensel a XXXII gulden quos (dg: sibi) dictus Henricus 

sibi (dg: deb) promisit in litteris prout huiusmodi et alia in litteris 

continentur ut dicebat (dg: ....) Ghemert et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 15 do 02-05-1387. 

Albertus Loze van Dijnter verkocht aan Johannes van Berlikem een b-erfpacht 

van 4 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes van Berlikem 

leverde aan Godescalcus van der Sporct grootvader van voornoemde Albertus, 

gaande uit erfgoederen van voornoemde Johannes, in Berlicum, ter plaatse 

gnd Middelrode. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Albertus Loze de Dijnter hereditariam paccionem quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes de Berlikem Godescalco van der 

Sporct avo olim dicti Alberti solvere consuevit hereditarie ex 

hereditatibus dicti Johannis sitis in parochia de Berlikem in loco dicto 

Middelrode ut dicebat vendidit dicto Johanni de Berlikem promittens 

warandiam et obligationem (dg: deponere) in dicta paccione existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 358v 16 do 02-05-1387. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct, Arnoldus nzvw hr Leonius 

van Scijnle, Johannes Otten soen en Rutgherus van der Hellen beloofden 

vervolgens, ingeval voornoemde erfpacht zou worden uitgewonnen, aan 

voornoemde koper 10 gulden te betalen voor voornoemde pacht. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur (dg: 

Godescalcus) Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct 

Arnoldus filius #naturalis# quondam domini Leonii de Scijnle Johannes 

Otten soen et Rutgherus van der Hellen promiserunt dicto emptori si sibi 
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dicta paccio via juris evincatur extunc ipsi 4or debitores dabunt dicto 

emptori X florenos semel pro paccione supradicta. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 A 10 f.359. 

 Quinta post jubilate: donderdag 02-05-1387. 

 

BP 1177 f 359r 01 do 02-05-1387. 

Bruijstinus Palart verkocht aan Henricus Keijser een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 3 mud voornoemde Henricus Keijser moet leveren aan 

voornoemde Bruijstinus, gaande uit goederen van wijlen Gheerlacus met den 

Brode, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen. 

 

Bruijstinus Palart hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco de hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem trium modiorum siliginis Henricus Keijser dicto Bruijstino 

solvere tenetur hereditarie ex bonis quondam Gheerlaci met den Brode 

sitis in (dg: Br) parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen ut dicebat 

vendidit dicto Henrico Keijser promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Ghemert et Ywanus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1177 f 359r 02 do 02-05-1387. 

Cristianus zv Cristianus van den Hout beloofde aan Elizabeth wv Johannes 

van Loen bakker 55 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, 

halverwege de maand april aanstaande te betalen. 

 

Cristianus filius Cristiani van den Hout promisit Elizabeth relicte 

quondam Johannis de Loen pistoris LV gulden (dg: se) seu pro quolibet 

gulden XXX {met een puntje erachter} Hollant placken ad medium mensis 

aprilis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 03 do 02-05-1387. 

Johannes van Gheffen zvw Goeswinus van Gheffen gaf uit aan Anselmus van 

Nuwelant (1) de helft van een stuk land, in Nuland, tussen Rodolphus van 

der Hage enerzijds en erfgoed van de kerk van Nuland anderzijds, met zijn 

lasten; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 gulden pieter, met 

Sint-Martinus te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ancelmus 

tot onderpand (2) de andere helft. 

 

Solvit Ancelmus IIII plack. 

Johannes de Gheffen filius quondam Goeswini de Gheffen #medietatem ad se 

spectantem# pecie terre site (verbeterd uit: peciam terre sitam) in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem Rodolphi van der Hage ex uno et 

inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex alio cum suis oneribus ad hanc 

de jure spectantibus dedit ad hereditarium censum !Anselmo de Nuwelant ab 

eodem possidendam pro hereditario censu unius gulden peter seu valore 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Martini ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis dictis oneribus ad hic de jure spectantibus et alter repromisit 

(dg: super omnia ex p) et ad maiorem securitatem dictus Ancelmus (dg: 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Rodolphi ex uno et 

inter) reliquam medietatem (dg: dicte pe) ad se spectantem in dicta pecia 

terre ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 04 do 02-05-1387. 

Henricus van den Velde verklaarde dat Jordanus van der Brake en Willelmus 

van Mechelen voldaan hebben (dg: 40 mud rogge) alle schulden en geldsommen, 

aan voornoemde Henricus beloofd door voornoemde Jordanus. 

 

Solvit. 

Henricus van den Velde palam recognovit sibi fore satisfactum per 
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Jordanum van der Brake (dg: a XL modiis siliginis quos dictus Jordanus 

promiserat dicto Henrico in litteris scabinorum) #et Willelmum de 

Mechelen# ab omnibus (dg: p) debitis (dg: promiss) et pecuniarum summis 

(dg: factis) !et promissis dicto Henrico a dicto Jordano a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 05 do 02-05-1387. 

Petrus, Johannes, Robbertus en Maria, kvw Jacobus gnd Oeden soen van der 

Loefort, verkochten aan hr Henricus Buc (1) een huis en tuin in Berlicum, 

ter plaatse gnd Loefort, tussen Johannes van Loefort enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Groot Stuk, en een 

aangelegen erfgoed gnd een venne, aldaar, in Rosmalen, tussen een gemene 

weg enerzijds en wijlen Johannes Kersmaker anderzijds, belast met een pacht 

en cijnzen. 

 

Petrus (dg: Weijndelmoeden) Johannes Robbertus et Maria liberi quondam 

Jacobi dicti Oeden soen van der Loefort cum tutore domum et ortum (dg: 

cum et peciam terre) cum suis attinentiis sitos in parochia de Berlikem 

in loco dicto Loefort inter Johannis de Loefort ex uno et inter communem 

plateam ex alio atque peciam terre dictam dat Groet Stuc et (dg: pecie) 

peciam hereditatis dicte een venne sibi adiacentem sitas ibidem in 

parochia de Roesmalen inter communem (dg: plate) viam ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Kersmaker ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt domino Henrico Buc promittentes cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis paccione et censibus exinde 

de j jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 06 do 02-05-1387. 

Hr Henricus Buc: een huis zonder ondergrond, op erfgoed van voornoemde hr 

Henricus, in Berlicum, ter plaatse gnd Loefort {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Henricus Buc domum sine fundo sic consistentem supra hereditatem 

dicti domini Henrici que hereditas sita est in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Loefort ut dicebat. 

 

BP 1177 f 359r 07 do 02-05-1387. 

Jacobus van den Yvenlaer zvw Johannes van den Yvenlaer beloofde aan hr 

Henricus Buc 50 gulden geld van Holland of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Jacobus van den Yvenlaer filius quondam Johannis van den Yvenlaer 

promisit domino Henrico Buc L gulden (dg: seu) monete Hollandie seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 08 do 02-05-1387. 

Willelmus Mijnnemere ev Katherina dvw Hermannus Swertvegher zvw Henricus 

Zwaardveger verkocht aan Henricus Jegher een huis en erf in Den Bosch, aan 

de Markt, naast huis en erf van Hilla gnd Velkennaers, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Henricus Forbitor verworven had van Bartholomeus zvw 

Henricus gnd Quade Heijnen, samen met voorwaarden mbt de muren aan 

weerszijden. 

 

Willelmus Mijnnemere maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam Hermanni Swertvegher filii quondam Henrici Forbitoris domum 

et aream sitam in Busco ad forum loci eiusdem contigue iuxta domum et 

aream Hille dicte (dg: Velkens) Velkennaers quam domum et aream dictus 

quondam Henricus Forbitor erga Bartholomeum filium quondam Henrici dicti 

Quade Heijnen acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad se spectare 

dicebat simul (dg: con) cum condicionibus (dg: factis) #et ....... factis 

prius# de muris consistentibus ab utroque latere dicte domus et aree ut 
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dicebat vendidit Henrico Jegher supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Henrici Forbitoris et heredum eiusdem quondam Henrici deponere exceptis 

condicionibus prius habitis et factis de muris et parietibus dicte domus 

et aree. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 09 do 02-05-1387. 

Voornoemde Willelmus Mijnnemere verkocht aan Henricus Jegher een huis en 

erf in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen huis en erf van 

Conradus pottenbakker enerzijds en huis en erf van Petrus gnd Oer 

anderzijds, aan voornoemde wijlen Hermannus zv Henricus Swertveger verkocht 

door Gerongius pottenbakker, belast met 4 pond geld die hij verkocht had 

aan Heijlwigis Spiker. 

 

Dictus Willelmus Mijnnemere ut supra domum et aream sitam in Busco in 

vico scriniparorum inter domum et aream Conradi (dg: Writer) tornatoris 

ex un parte et inter domum et aream Petri dicti Oer sibi (dg: ad) 

attinentem venditam dicto quondam Hermanno filio Henrici Swertveger a 

Gerongio tornatore prout in litteris vendidit Henrico Jegher cum litteris 

et jure promittens ratam servare #et impeticionem# et obligationem ex 

parte sui #et dicti quondam Hermanni et suorum heredum# deponere exceptis 

quatuor libris monete quas ipse Heijlwigi Spiker exinde vendiderat 

solvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 10 do 02-05-1387. 

Voornoemde verkoper Willelmus Mijnnemere droeg over aan Henricus Jegher een 

b-erfcijns van 40 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, waarin Gerongius 

pottenbakker woonde, in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen 

erfgoed van Conradus pottenbakker enerzijds en erfgoed van Petrus Oer 

anderzijds, aan hem verkocht door Wedekinus nzv hr Alardus van Os 

propositus van Leuven. 

 

Dictus venditor hereditarium (dg: ven) censum XL solidorum (dg: mo) 

solvendum hereditarie mediatim (dg: Jo) Domini et mediatim Johannis ex 

domo et area in qua (dg: d) Gerongius Tornator commorari consuevit sita 

in Busco in vico scriniparorum inter hereditatem Conradi tornatoris ex 

uno et inter hereditatem Petri Oer ex alio venditum sibi a Wedekino filio 

naturali domini Alardi de Os propositi Lovaniensis prout in litteris 

supportavit Henrico Jegher cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem exparte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 11 do 02-05-1387. 

Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt al 

het voorgaande. 

 

Arnoldus filius Willelmi Mijnnemere prebuit et reportavit totum 

precedens. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 12 do 02-05-1387. 

Voornoemde Henricus Jeger beloofde aan voornoemde Willelmus Mijnnemere 620 

Brabantse dobbel, 5 oude schilden voor 4 Brabantse dobbel gerekend, en 45 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, na maning te betalen. 

 

Dictus Henricus Jeger promisit (dg: W) dicto Willelmo Mijnnemere 

sexcentos et XX Brabant dobbel scilicet quinque aude scilde pro quatuor 

Brabant dobbel computato et scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

aude scilt computato ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 13 do 02-05-1387. 

Willelmus gnd van Mechelen nzvw Johannes Marsscalc verkocht aan Rutgherus, 
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nzvw hr Willelmus Vos eertijds scolasticus van Oirschot, een huis27, erf en 

tuin in Oirschot, tussen Arnoldus die Jonghe enerzijds en Walterus gnd 

Sceerre zv Arnoldus die Wever anderzijds, strekkend met beide einden aan de 

gemene weg, belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 5 pond geld aan 

Adam van Mierd. 

 

Willelmus dictus de Mechelen filius naturalis quondam Johannis Marsscalc 

domum et aream et ortum (dg: quondam) sitos in Oerscot inter hereditatem 

Arnoldi die (dg: Jo) Jonghe ex uno et inter hereditatem Walteri dicti 

Sceerre filii (dg: quondam) Arnoldi die Wever ex alio tendentes cum 

utroque fine ad communem plateam ut dicebat vendidit Rutghero filio 

naturali quondam domini Willelmi Vos scolastici olim de Oerscot 

promittens warandiam [et obligationem] deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu quinque librarum monete (dg: di) Ade (dg: Mi) 

de Mierd exinde solvendis. Testes (dg: datum) Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 14 do 02-05-1387. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1177 f 359r 15 do 02-05-1387. 

Henricus Vos van Oerscot beloofde aan Johannes van Boerden 15 gulden of de 

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

 

Henricus Vos de Oerscot promisit Johanni de Boerden XV gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359r 16 do 02-05-1387. 
?Willelmus van Mechelen en Rutgherus zv Henricus zvw hr Godefridus van 

Audenhoven beloofden aan Johannes van Boerden 47 ....... of de waarde met 

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

 
?Willelmus de Mechelen et Rutgherus filius (dg: naturalis) Henrici filii 

quondam domini Godefridi de Audenhoven promiserunt Johanni de Boerden 

XLVII ....... seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 A 11 f.359v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 02-05-1387. 

 in die invencionis sancte crucis: vrijdag 03-05-1387. 

 anno nonagesimo mensis februarii die XVII: donderdag 17-02-1390. 

 Quinta post cantate: donderdag 09-05-1387. 

 

BP 1177 f 359v 01 do 02-05-1387. 

Johannes van den Stripe beloofde aan Henricus Vinckelman, zijn zuster 

Jutta, Walterus Bulle, Johannes Metten soen, Johannes Heester en Elizabeth 

dvw Johannes Vinckelman een erfcijns van 9 schelling, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een stuk land in Haaren, ter plaatse Belver, tussen een 

zekere Bac Groet Wouters soen enerzijds en Wellinus van Beke anderzijds. 

 

Johannes van den Stripe promisit se daturum et soluturum Henrico 

Vinckelman #Jutte eius sorori# Waltero Bulle Johanni Metten soen Johanni 

Heester (dg: Jutte) et Elizabeth filie quondam Johannis Vinckelman 

hereditarium censum novem solidorum monete hereditarie Martini ex pecia 

terre sita in parochia de Haren (dg: in parochia de Haren) #in loco dicto 

Belver# inter hereditatem (dg: Gerardi Bac) cuiusdam dicti Bac Groet 

Wouters soen ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex alio 

                         
27 Zie → BP 1179 p 333r 11 do 16-02-1391 (1), verkoop van een erfpacht uit 

onder meer dit huis. 
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promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes Ywanus et 

Aa datum quinta post jubilate. Tradetur littera (dg: Jo) Henrico 

Vinckelman. 

 

BP 1177 f 359v 02 do 02-05-1387. 

Laurencius van Gherwen beloofde aan Arnoldus van Goer 20 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Laurencius de Gherwen promisit (dg: Henrico) #Arnoldo# de Goer XX modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 03 do 02-05-1387. 

(dg: Matheus Snoec: zijn). 

 

(dg: Matheus Snoec suum). 

 

BP 1177 f 359v 04 do 02-05-1387. 

Goeswinus zvw Willelmus die Clercke appelkoper beloofde aan Theodericus 

Storme gewantsnijder 20 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 26-05-

1387) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Willelmi die Clercke #venditor pommorum# 

promisit Theoderico (dg: Star) Storme rasori pannorum XX aude scilde ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 05 do 02-05-1387. 

Leonius van Erpe beloofde aan zijn broer Henricus 32 gulden na maning te 

betalen. 

 

Leonius de Erpe promisit Henrico suo fratri XXXII gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 06 do 02-05-1387. 

Voornoemde Leonius van Erpe beloofde aan zijn broer Henricus, tbv zijn 

broer Johannes, 100 gulden na maning te betalen. 

 

Dictus Leonius de Erpe promisit Henrico suo fratri ad opus Johannis sui 

fratri! centum gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 07 vr 03-05-1387. 

Johannes van den Hezacker zvw Johannes van de Hezeacker verkocht aan 

Johannes Becker zvw Johannes gnd die Heirde een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, welke pacht van 4 mud 

Emondus van den Hezeacker bv voornoemde verkoper moest leveren aan 

voornoemde verkoper gaande uit (1) 1/3 deel van een beemd, gnd die Saert, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, naast kvw Egidius Colen soen, 

(2) een stuk land, gnd die Ruker van den Venne, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Houthem, tussen wijlen Johannes gnd Necker enerzijds en wijlen 

Nijcholaus van Craendonc anderzijds. 

 

Johannes van den Hezacker filius quondam Johannis van de Hezeacker 

hereditarie vendidit Johanni Becke[r] filio quondam Johannis dicti die 

Heirde hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex hereditaria 

paccione quatuor (dg: l) modiorum siliginis mensure de Rode sancte Ode 

quam paccionem quatuor modiorum siliginis (dg: dictus venditor se 

solvendam habere dicebat hereditarie ex quodam prato dicto die Saert 

tercia p) Emondus van den Hezeacker frater dicti venditoris dicto 

venditori solvere tenetur hereditarie ex tercia cuiusdam prati dicti die 
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Saert siti in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Houthem iuxta 

(verbeterd uit: inter) hereditatem liberorum quondam Egidii Colen soen 

(dg: so) atque ex pecia terre dicta die Ruker van den Venne sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem (dg: liberorum) quondam 

Johannis dicti Necker ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai de 

Craendonc ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem (dg: deponere) in dicta paccione quatuor modiorum 

deponere et (dg: qu suffic) dictam paccionem sufficientem facere. Testes 

Ghemert et Berwout datum in die invencionis sancte crucis. 

 

BP 1177 f 359v 08 do 17-02-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, binnen de 4 

feestdagen van Pasen, met 20 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden 

gerekend of de waarde, en met de pacht, die vervalt met Lichtmis vóór het 

betreffende paasfeest. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes 

van de Gherwen, Petrus van Vucht snijder en Henricus die Writer. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentis 

#instrumenti# sine medio sequentium scilicet dictis tribus annis 

durantibus infra quatuor dies festinos pasche cum XX florenis scilicet 

XXX Hollant placken pro quolibet floreno computato seu valore et cum 

paccione festo purificationis huiusmodi festum pasche dicte redempcionis 

sine medio (dg: predicte) precedente ut in forma promittens ut in forma 

datum (dg: in festo invencionis sancte crucis anno LXXX septimo in hora 

complete in camera clericorum presentibus Rijxkino dicto Hacke de 

Nederijnen et Johanne Herinc carnifice et Tielmanno de Zonne) acta in 

camera presentibus Johanne de Gherwen Petro de Vucht sartore Henrico die 

Writer testibus anno nonagesimo mensis februarii die XVII hora none. 

 

BP 1177 f 359v 09 do 09-05-1387. 

Egidius zvw Rodolphus gnd Roef van den Haghehorst droeg over aan zijn broer 

Johannes 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder 

Beatrix in alle erfgoederen van voornoemde Beatrix, gelegen onder Diessen, 

ter plaatse gnd Hagehorst. 

 

Solvit. 

Egidius filius quondam Rodolphi dicti Roef van den (dg: Hag) Haghehorst 

#quintam partem# (dg: omnes hereditates et bona) sibi de morte quondam 

Beatricis sue matris successione advoluta #in omnibus hereditatibus (dg: 

in quibus) dicte Beatricis# quocumque locorum infra parochiam de Dijesen 

#in loco dicto Hagehorst# situatas ut dicebat supportavit Johanni suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ghemert et Ywanus datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 359v 10 do 09-05-1387. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Egidius 34 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. De brief 

overhandigen aan Henricus Buekentop. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit (dg: s) dicto Egidio XXXIIII Hollant gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera Henrico Buekentop. 

 

BP 1177 f 359v 11 do 09-05-1387. 

Godefridus van Straten zvw Johannes van Dommellen bakker droeg over aan 

Nijcholaus Louwer zvw Henricus Louwer alle goederen, die aan Arnoldus 

Hermans soen en zijn vrouw Metta gnd Merskens dvw Johannes gnd Perman 

gekomen waren na overlijden van Johannes, bv voornoemde Metta en zvw 

voornoemde Johannes Perman, aan hem overgedragen door voornoemde Arnoldus 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

37 

en Metta. 

 

Godefridus de Straten filius quondam Johannis de Dommellen pistoris omnia 

et singula bona que Arnoldo Hermans soen et Mette dicte Merskens sue 

uxori filie quondam Johannis dicti Perman de morte quondam Johannis 

fratris olim dicte Mette filii dicti quondam Johannis Perman successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita supportata sibi ab 

Arnoldo et Metta predictis prout in litteris supportavit Nijcholao Louwer 

filio quondam Henrici Louwer cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Rover 

datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 12 do 09-05-1387. 

Ghibo die Beijer droeg over aan Engbertus van den Hezeacker 1/3 deel, dat 

aan hem behoort, in de navolgende erfgoederen, gelegen in Haaren, ter 

plaatse Beilver, te weten in (1) een stuk land tussen Henricus van 

Krekelhoven enerzijds en Katherina Pauwels anderzijds, (2) een stuk land 

tussen Johannes Lijsbetten soen enerzijds en Sijmon van Mijrabellum 

anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, direct naast voornoemde Sijmon, (4) 

een stuk land tussen voornoemde Sijmon enerzijds en Henricus Nesen soen van 

der Teijnden anderzijds, (5) een stuk land tussen wijlen Rodolphus van den 

Venne enerzijds en voornoemde Engbertus van den Hezeacker anderzijds, (6) 

een stuk land tussen die van de Krekelhove enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; belast met grondcijnzen. 

 

Ghibo die Beijer terciam partem ad se spectantem in hereditatibus 

infrascriptis sitis in parochia de Haren in loco dicto Beilver videlicet 

in pecia terre sita inter hereditatem Henrici de Krekelhoven (dg: et in) 

ex uno et inter hereditatem Katherine Pauwels ex alio atque in pecia 

terre sita inter hereditatem Johannis (dg: Lijsbett) Lijsbetten soen ex 

uno et inter hereditatem Sijmonis de Mijrabello ex alio item in pecia 

terre sita ibidem #contigue# iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem 

dicti Sijmonis (dg: ex uno et inter here) item in pecia terre sita inter 

hereditatem dicti Sijmonis ex uno et inter hereditatem Henrici Nesen soen 

van der Teijnden ex alio item in pecia prati sita inter hereditatem 

quondam Rodo[lphi] van den Venne ex alio et inter hereditatem Engberti 

van den Hezeacker ex alio item in pecia prati sita inter hereditatem 

illorum de Krekelhove ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam 

ex alio ut dicebat (dg: here) supportavit dicto Engberto van den 

Hezeacker promittens warandiam et obligationem (dg: ex) deponere exceptis 

[censibus] dominorum fundi ex dicta tercia parte de jure solvendis. 

Testes Ghemert et Ywanus datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 359v 13 do 09-05-1387. 

Arnoldus zvw Everardus Hulsman van Rode beloofde aan Jacobus Stevens soen 7 

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

Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Everardi Hulsman de Rode promisit Jacobo Stevens 

soen septem aude scilde scilicet XLII Hollant placken pro quolibet aude 

scilt computato ad (dg: penth) Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 14 do 09-05-1387. 

Jacobus zvw Rutgherus gnd Perreken verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387), 

gaande uit een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Rutgherus, in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Eefsa Dertich 

Scillinc enerzijds en erfgoed van Jordanus Gheijns anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. Godescalcus van Meghen ev 
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Aleijdis dvw voornoemde Rutgherus deed afstand. 

 

Jacobus filius quondam Rutgheri dicti Perreken hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex domo et area et orto dicti quondam 

Rutgheri sita in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Eefse 

Dertich Scillinc ex uno et inter (dg: Jo) hereditatem Jordani Gheijns ex 

alio ut dicebat promittens [warandiam] et obligationem deponere excepto 

hereditario censu trium librarum dicte monete exinde solvendo et 

sufficientem facere. Quo facto Godescalcus de Meghen (dg: m) maritus et 

tutor legitimus ut dicebat Aleijdis eius uxoris filie dicti quondam 

Rutgheri super dicto censu renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 15 do 09-05-1387. 

Gerardus Ossen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Ossen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 359v 16 do 09-05-1387. 

(dg: Johannes van Rietvoert). 

 

(dg: Johannes de Rietvoert). 

 

BP 1177 f 359v 17 do 09-05-1387. 

Rodolphus gnd Roef van den Ghever verkocht aan Henricus gnd Lupprecht een 

stuk land gnd Geen Krummeland, in Haaren, tussen Aleijdis van Laervenne 

enerzijds en Elizabeth gnd Henrici anderzijds, belast met 8½ penning cijns. 

 

Rodolphus dictus Roef van den Ghever peciam terre dictam Gheen Crummelant 

sitam in parochia de Haren inter hereditatem Aleijdis de Laervenne ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth #dicte# Henrici ex alio hereditarie 

vendidit Henrico dicto (dg: Luppen) Lupprecht promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: XIIII) #VIII et dimidio# denariis 

(dg: a) census exinde solvendis. Testes Ywanus et (dg: Aa) ....... datum 

supra. 

 

BP 1177 f 359v 18 do 09-05-1387. 

Johannes Smedeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Smedeken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 A 12 f.360. 

 Quinta post cantate: donderdag 09-05-1387. 

 Sexta post cantate: vrijdag 10-05-1387. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 11-05-1387. 

 

BP 1177 f 360r 01 do 09-05-1387. 

Rodolphus gnd Roef van den Ghever verkocht aan Johannes die Beer een stuk 

land in Haaren, tussen voornoemde Johannes die Beer enerzijds en Henricus 

van der Teijnden anderzijds. 

 

Rodolphus dictus Roef van den Ghever (dg: unam) peciam terre sitam in 

parochia de Hare inter hereditatem Johannis die Beer ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der Teijnden ex alio ut dicebat vendidit dicto 

Johanni die Beer promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Ywanus et Rover datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 360r 02 vr 10-05-1387. 

Gerardus van Bruggen en zijn vrouw Bertha wv Johannes Ghenen soen van 
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Gheffen droegen over aan Arnoldus gnd Ghenen soen bvw voornoemde Johannes 

het vruchtgebruik in het deel, dat gekomen was aan erfg vw voornoemde 

Johannes na overlijden van voornoemde Johannes, resp. dat aan hen zal komen 

na overlijden van voornoemde Bertha, in een huis, erf en tuin in Den Bosch, 

aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Vilts 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus gnd Scettincs anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

#Gerardus de Bruggen maritus legitimus# Berthe (dg: f) relicte quondam 

Johannis Ghenen soen de Gheffen (dg: cum tutore) #et dicta Berta cum 

eodem tamquam cum tutore# suum usufructum sibi competentem #in tota parte 

et omni jure heredibus dicti quondam Johannis de morte dicti Johannis 

advolutis et post [mortem dicte] Berthe advolvendis# in domo et area et 

orto sitis in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem (dg: 

H) quondam Gerardi Vilts ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

#dicti# Scettincs ex !uno ut dicebant supportaverunt Arnoldo dicto Ghenen 

soen [fra]tri dicti quondam Johannis promittentes cum ratam servare (dg: 

et obligationem ex parte sui deponere testes datum supra). Testes Luce et 

Berwout datum sexta post cantate. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 360r 03 za 11-05-1387. 

Voornoemde Arnoldus Ghenen soen verkocht voornoemd deel aan Gerardus van 

Bruggen. Zouden voornoemd huis, erf en tuin later door een andere erfgenaam 

van wijlen voornoemde Johannes Ghenen worden uitgewonnen, dan zal 

voornoemde verkoper Arnoldus voornoemde koper Gerardus schadeloos houden. 

 

Dictus Arnoldus Ghenen soen dictas partem et jus vendidit Gerardo de 

Bruggen (dg: promittens) supportavit (dg: cum omnibus litteris et jure) 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

(dg: et suorum quorumcumque heredum dicti quondam .. Johannis Ghenen 

soen) deponere et (dg: quod ipse) promisit insuper quod si dicta domus et 

area et ortus imposterum ab aliquo heredum dicti Johannis quondam Ghenen 

evincetur quod extunc ipse Arnoldus venditor dictum Gerardum emptorem a 

dampnis exinde eventuris relevabit et indempnem servabit. Testes Luce et 

Ywanus datum sabbato post cantate. 

 

BP 1177 f 360r 04 za 11-05-1387. 

Rodolphus Bubben verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Bubben prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 05 do 09-05-1387. 

Johannes van Rietvoert verkocht aan de broers Jordanus en Johannes, kv 

Gerardus gnd Claes soen, zijn deel in een beemd, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd in Leke, tussen kvw Lucas van Bubbenagel enerzijds en Hubertus 

zvw Johannes die Duvel anderzijds. 

 

Johannes de Rietvoert totam (dg: et) partem et omne jus sibi competentes 

in quodam prato sito in parochia de Beke prope Arle in loco dicto in (dg: 

L) Leke inter hereditatem liberorum quondam Luce de Bubbenagel ex uno et 

inter hereditatem Huberti fili quondam Johannis die Duvel ex alio ut 

dicebat vendidit Jordano et Johanni fratribus liberis Gerardi dicti Claes 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Ywanus et 

Rover datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 360r 06 do 09-05-1387. 

Nijcholaus Peters soen van Veritsel vernaderde een huis en tuin in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Onstaden, en een b-erfpacht van 6 lopen rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, aan Petrus nzv Arnoldus van Heze verkocht door 

Rutgherus zv Johannes gnd Bluemer van Arle. De ander week en hij droeg weer 
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over. 

 

Solvit. 

Nijcholaus Peters soen de Veritsel prebuit et exhibuit etc ad redimendum 

(dg: hereditatem) domum et ortum sitos in parocia de Rode ad locum dictum 

Onstaden et hereditariam paccionem sex (dg: lopi) lopinorum siliginis 

mensure de Rode venditos Petro filio (dg: Ar) #naturali# Arnoldi de Heze 

a Rutghero filio Johannis dicti Bluemer de Arle ut dicebat et alter 

cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 07 do 09-05-1387. 

Elizab. 

 

BP 1177 f 360r 08 do 09-05-1387. 

Merswijndis evw Johannes van Dommelen bakker zvw Johannes gnd Perman, haar 

kinderen Godefridus en Nijcholaus, en Elizabeth dvw voornoemde Johannes 

Perman verkochten aan Nijcholaus zvw Henricus Louwer het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Johannes zvw voornoemde Johannes Perman, in 

een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Perman, in Den Bosch, aan de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus van Ghewanden enerzijds en 

erfgoed van Johannes zv Bertoldus anderzijds. Voornoemde Godefridus en 

Nijcholaus beloofden lasten van de kant van hun medeërfgenamen af te 

handelen. Voornoemde Elizabeth en haar kinderen Johannes Perman en 

Laurencius deden afstand. 

 

Merswijndis uxor quondam Johannis de Dommelen pistoris filii quondam 

Johannis dicti Perman cum tutore Godefridus et Nijcholaus eius liberi et 

Elizabeth filia dicti quondam dicti Johannis Perman cum tutore totam 

partem et omne jus eis de morte quondam Johannis filii dicti quondam 

Joannis Perman successione advolutas in domo et area dicti quondam 

Johannis Perman sita in Busco ad vicum Orthensem inter hereditatem 

Willelmi de Ghewanden ex uno et inter hereditatem Johannis filii Bertoldi 

ex alio ut dicebant (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Nijcholao filio 

quondam Henrici Louwer cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte (dg: ex parte) deponere (dg: testes 

datum supra) promiserunt insuper dicti Godefridus et Nijcholaus fratres 

obligationem #et impeticionem# ex parte sui et ..uorum (dg: .) coheredum 

deponere promisit insuper dicta Elizabeth cum tutore et cum ea Johannes 

Perman et Laurencius eius liberi super (dg: premissis re) dicta domo et 

area ad opus dicti Nijcholai Louwer renunciaverunt promittentes cum 

tutore (dg: et ob) ratam servare et obligationem ex parte et impeticionem 

ex parte sui et quorumcumque heredum dicte Elizabeth deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 09 do 09-05-1387. 

(dg: Godefridus van Megen verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Godefridus de Megen prebuit et reportavit testes datum supra). 

 

BP 1177 f 360r 10 do 09-05-1387. 

Jacobus Rutten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Rutten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 11 do 09-05-1387. 

Voornoemde Nijcholaus Louwer en Henricus Leenman beloofden aan voornoemde 

Merswijndis en Elizabeth 45 oude schilden of de waarde die de stad Den 

Bosch betaalt en ontvangt voor een oude schild, met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1387) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Merswijndis. 
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Dictus Nijcholaus #Louwer# et (dg: J) Henricus Leenman promiserunt 

indivisi super omnia dictis Merswijndi et Elizabeth XLV aude scilde seu 

valorem qualem opidum de Busco solvet et recipit pro den aude scilt ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicte Merswijndi. 

 

BP 1177 f 360r 12 do 09-05-1387. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Johannes zvw 

Willelmus van Ghemert 22 gulden na maning te betalen. 

 

Johannes Cortroc gener quondam Rutgheri de Kessel promisit (dg: Arnoldo 

Haerken) #Johanni filio quondam Willelmi de Ghemert# XXII gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 13 do 09-05-1387. 

Godescalcus van Meghen droeg over aan Baudewinus zvw Henricus Rode van 

Bucstel zijn deel in een lijfrente van 5 oude schilden, aan Elizabeth dv 

voornoemde Godescalcus verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Godescalcus de Meghen totam partem et omne jus sibi competentes in vitali 

pensione quinque aude scilde vendita Elizabeth filie dicti Godescalci ab 

oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc continetur supportavit 

Baudewino filio quondam Henrici Rode de Bucstel promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 14 do 09-05-1387. 

Jacobus Rutten soen beloofde aan Godescalcus van Meghen 33 oude schilden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Jacobus Rutten soen promisit (dg: Godefrido) Godescalco de Meghen (dg: 

XII XXXIIII) XXXIII aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 15 do 09-05-1387. 

Arnoldus Ruver verkocht aan Denkinus zvw Johannes gnd Godeken soen een stuk 

land, in Empel, ter plaatse gnd ten Rullen, tussen erfg vw Johannes gnd 

Godekens soen enerzijds en voornoemde Denkinus anderzijds, belast met 4 

schreden dijk, ter plaatse gnd op die Was? Plakken, tussen de dijk van 

voornoemde koper enerzijds en de dijk van Elizabeth van den Scoer 

anderzijds. 

 

Arnoldus Ruver peciam terre sitam in jurisdictione de Empel in loco dicto 

ten Rullen inter hereditatem (dg: liberorum) heredum quondam Johannis 

dicti Godekens soen ex uno et inter hereditatem Denkini filii quondam 

Johannis dicti Godeken soen ex alio vendidit dicto Denkino promittens 

warandiam et obligationem exceptis quatuor passibus dictis screden 

aggeris (dg: et Moze ad hoc de jure spectan) sitis in loco dicto op die 

Wa[s?] Placken inter aggerem dicti emptoris et inter aggerem Elizabeth 

van den Scoer ad hanc spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 16 do 09-05-1387. 

Voornoemde Denkinus beloofde aan voornoemde Arnoldus Ruver 30 gulden minus 

12 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te 

betalen. 

 

Dictus Denkinus promisit dicto Arnoldo Ruver XXX gulden minus (dg: III) 

XII Hollant placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 360r 17 do 09-05-1387. 

Katherina dvw Hessello van Sweensberch verklaarde ontvangen te hebben van 
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Ywanus Stierken alle achterstallige termijnen van lijfrenten die voornoemde 

Ywanus moet betalen aan voornoemde Katherina, op haar leven. 

 

Katherina filia quondam Hessellonis de Sweensberch palam recognovit sibi 

fore satisfactum per Ywanum Stierken ab omnibus arrestadiis sibi 

deficientibus de vitalibus pensionibus (dg: quas dictus) quas dictus 

Ywanus dicte Katherine solvere tenetur ad vitam eiusdem Katherine a 

quocumque tempore preterito usque in diem presentem. Testes Rover et Aa 

datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 18 do 09-05-1387. 

Godescalcus van Meghen droeg over aan Baudewinus zvw Henricus Rode van 

Bucstel een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Lege Hoeve, in Venloen, 

tussen Nijcholaus van Meghen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

erfpacht aan hem was verkocht door Johannes gnd van Bezoijen zv Willelmus 

van Bezoijen. Met 2 jaar achterstallige termijnen. 

 

Godescalcus de Meghen hereditariam paccionem unius et dimidii modorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex quadam pecia terre dicta die Leghe Hoeve sita in 

parochia de Venloen inter hereditatem Nijcholai de Meghen ex uno et inter 

communem plateam ex alio venditam sibi a Johanne dicto de Bezoijen filio 

(dg: quo) Willelmi de Bezoijen prout in litteris supportavit Baudewino 

filio quondam Henrici Rode de Bucstel cum (dg: .) litteris et (dg: ju) 

aliis et jure [et cum] arrestadiis duorum annorum proxime preteritorum 

etc promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 360r 19 do 09-05-1387. 

Willelmus Huijsman van Vucht beloofde aan Berisius van Gravia en Johannes 

van Doerne wollenklerenwever 36 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Berisius. 

 

Willelmus Huijsman de Vucht promisit (dg: Beris) Berisio de Gravia et 

Johanni de Doerne textori laneorum XXXVI gulden seu pro quolibet gulden 

XXX Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Aa et Berwout datum supra. Tradetur littera dicto Berisio. 

 

BP 1177 f 360r 20 do 09-05-1387. 

Henricus van den Rijt zvw Johannes Roelkens soen gaf uit aan Tielmannus 

Jordens soen (1) alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn tante Katherina van der Donc, gelegen onder Heze, ter plaatse gnd 

Huls; de uitgifte geschiedde voor de onraad en lijfrenten die eruit gaan, 

en thans voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Heze, met Sint-

Martinus op de onderpanden te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Tielmannus tot onderpand (2) zijn deel in erfgoederen van wijlen 

voornoemde Katherina, aldaar gelegen. 

 

Henricus van den Rijt filius quondam Johannis Roelkens soen omnes 

hereditates sibi de morte quondam Katherine van der Donc sue matertere 

successione advolutas quocumque locorum infra (dg: parochiam de Hez) 

jurisdictionem de Heze ad locum dictum Huls sitas ut dicebat dedit ad 

hereditariam Tielmanno Jordens soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus dictis onraet et vitalibus pensionibus exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione decem et octo lopinorum siliginis 

mensure de Heze danda sibi ab alio hereditarie Martini et supra dictas 

hereditates tradenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Tielmannus totam 

partem et omne jus (dg: jus) sibi competentes in quibuscumque 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

43 

hereditatibus dicte quondam Katherine ibidem sitis ad pignus imposuit. 

Testes (dg: Aa) datum supra. 

 

1177 mf10 A 13 f.360v. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 11-05-1387. 

 anno LXXX septimo mensis maij die XI: zaterdag 11-05-1387. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 03-05-1387. 

 

BP 1177 f 360v 01 za 11-05-1387. 

Johannes Pijlijseren droeg over aan Johannes gnd Kathelinen soen (1) zijn 

deel in alle erfgoederen, die waren van wijlen Elizabeth wv Akerinus van 

Hezelt, onder Rosmalen, uitgezonderd (1) erfgoederen in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Huisbergen, die voornoemde Johannes Pijlijseren eertijds 

verworven had van Johannes Kathelinen soen, (2) een b-erfpacht van 5 zester 

rogge, Bossche maat, die Nijcholaus van den Wuwer beloofd had aan 

voornoemde Johannes Pijlijseren, met Lichtmis te leveren, gaande uit (2a) 

een stuk land, gnd die Berkhof, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, 

tussen Gheerlacus Cnode enerzijds en Johannes Scoute anderzijds, (2b) een 

stuk land, aldaar, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Aleijdis 

Diddekens anderzijds, (3) een b-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche maat, 

die Elizabeth dvw Johannes Dravarts beloofd had aan voornoemde Johannes 

Pijlijseren, met Lichtmis te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, 

gelegen onder Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (3a) een stuk land, gnd 

die Heghe, tussen Willelmus Coptiten enerzijds en Gheerlacus Cnode 

anderzijds, (3b) een tuin en stukje erfgoed gnd een Bruekske, tussen 

voornoemde Gheerlacus enerzijds en Gerardus van Aken anderzijds, (3c) een 

stuk land gnd die Beirct, naast de plaats gnd Kattenbos enerzijds en 

Jacobus Berthen soen anderzijds, met hekken en de lasten van hekken, van 

voornoemde erfgoederen. 

 

Johannes Pijlijseren totam partem et omne jus sibi competentes in omnibus 

hereditatibus que fuerant quondam Elizabeth relicte quondam (dg: Ekar) 

Akerini de Hezelt quocumque locorum infra parochiam de Roesmalen sitis ut 

dicebat exceptis tamen hereditatibus quibusdam sitis in dicta parochia ad 

locum dictum Huusbergen quas dictus Johannes dudum erga Johannem 

Kathelinen #soen# acquisiverat ut dicebat atque hereditaria paccione (dg: 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco) quinque (dg: lopinorum) 

#sextariorum# siliginis mensure de Busco quam Nijcholaus van den 

[W]uw[er] promisit se daturum et soluturum dicto Johanni (dg: Pijnl) 

Pijlijseren hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Berckhof 

sita in parochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen inter hereditatem 

Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem Johannis Scoute ex alio et ex 

pecia terre sita ibidem inter hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis Diddekens ex alio prout in litteris atque 

hereditaria paccione undecim sextariorum siliginis dicte mensure quam 

Elizabeth filia quondam Johannis Dravarts promisit se d[aturam] et 

soluturam dicto Johanni Pijlijseren hereditarie purificationis ex 

hereditatibus infrascriptis sitis infra parochiam de Roesmalen ad locum 

dictum Bruggen primo videlicet ex p[ecia] terre dicta die Heghe sita 

inter hereditatem Willelmi Coptiten ex uno et inter hereditatem Gheerlaci 

Cnode ex alio item ex orto et particula hereditatis dicte een B[rue]xken 

sita inter hereditatem dicti Gheerlaci ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Aken ex alio item ex pecia terre dicta die (dg: de) Beirct 

sita iuxta locum dictum Cattenbossche ex uno et inter hereditatem Jacobi 

(dg: Berthen) Berthen soen ex alio simul cum sepibus et oneribus (dg: 

dictarum sepium) sepium dictarum hereditatum prout in litteris (dg: ad 

opus) supportavit Johanni (dg: -s) dicti! Kathelinen #soen# (dg: soen 

renunciavit supportavit) promittens #super habita et habenda# ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salvis sibi premissis. 

Testes Ywanus et Berwout datum sabbato post (dg: de Roes) cantate. 
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BP 1177 f 360v 02 za 11-05-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van schepenen, hr Henricus van Best priester en Gheerlacus 

Cnode. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis domino Henrico de 

Best presbitro Gheerlaco Cnode acta in camera scriptorum anno LXXX 

septimo mensis maij die [XI]. 

 

BP 1177 f 360v 03 za 11-05-1387. 

Johannes Kathelinen soen ev Mechtildis dvw Akerinus van Hezelt droeg over 

aan Johannes Pijlijseren zijn deel in (1) voornoemde erfgoederen, gelegen 

ter plaatse gnd Huisbergen, die voornoemde Johannes Pijlijseren verworven 

had van eerstgenoemde Johannes Kathelinen soen, (2) voornoemde pacht van 5 

zester rogge, (3) voornoemde pacht van 11 zester rogge, (4) alle goederen, 

die voornoemde Johannes Pijlijseren, gedurende zijn huwelijk met Johanna dv 

voornoemde Akerinus had verworven, gelegen buiten Rosmalen. Alle erfg vw 

voornoemde Akerinus zullen hierin nimmer rechten doen gelden en zullen 

instemmen met de uitgifte van voornoemde erfgoederen voor voornoemde 

erfpachten van 5 zester en 11 zester rogge. 

 

Johannes Kathelinen soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis eius uxoris filie quondam Akerini de Hezelt (dg: super) #totam 

partem et omne jus sibi competentes# !dictis hereditatibus sitis ad locum 

dictum Huusbergen quas hereditates Johannes Pijlijseren erga (dg: d) 

primodictum Johannem acquisiverat !acquisiverat atque (dg: super) #in# 

dicta paccione quinque sextariorum siliginis et #in# dicta paccione 

undecim sextariorum siliginis (dg: insuper super ...) s atque in omnibus 

et singulis bonis que dictus Johannes Pijlijseren stante matrimonio 

integro inter ipsum et Johannam eius uxorem filiam dicti (dg: K Akini) 

Akerini acquisiverat quocumque locorum extra parochiam de Roesmalen 

consistentibus sive sitis supportavit dicto Johanni Pijlijseren 

promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem 

(dg: et impeticionem de) #et impeticionem# ex parte (dg: d) #sui et# 

quorumcumque heredum dicti Akerini deponere et quod (dg: q) ipse omnes 

heredes dicti quondam Akerini perpetue tales habebit quod nunquam 

presument se jus in premissis habere et quod ipse #et quicumque heredes 

dicti quondam Akerini# donationes factas de dictis hereditatibus pro 

predictis paccionibus quinque sextariorum et undecim (dg: se) sextariorum 

siliginis perpetue ratas servabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360v 04 za 11-05-1387. 

(dg: Johannes Pijlijseren beloofde Johannes Kathelinen soen, diens goederen 

en de goederen van wijlen). 

 

(dg: Johannes Pijlijseren promisit super omnia habita et habenda quod 

ipse Johannem Kathelinen soen et eius bona quecumque atque quecumque bona 

l quondam). 

 

BP 1177 f 360v 05 za 11-05-1387. 

Hiervan een instrument maken, zoals hierboven, 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus ut mediate. 

 

BP 1177 f 360v 06 za 11-05-1387. 

Johannes Pijlijseren beloofde Johannes Kathelinen soen, zijn goederen, en 

de goederen van wijlen Elizabeth wv Akerinus van Hezelt dvw Henricus gnd 
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Rademaker schadeloos te houden van een b-erfpacht28 van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft van 12 morgen land 

van voornoemde wijlen Henricus Rademaker, in Rosmalen, ter plaatse gnd in 

het Rot, (2) een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, die 

Nijcholaus van den Wuwer aan voornoemde Johannes Pijlijseren beloofd had, 

gaande uit (2a) een stuk land gnd die Berkhof, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, (2b) een stuk land aldaar, naást wijlen Matheus Becker, (3) een 

b-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche maat, die Elizabeth dvw Johannes 

Dravarts aan voornoemde Johannes Pijlijseren beloofd had, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (3a) 

een stuk land gnd die Heghe, (3b) een tuin en stukje erfgoed gnd een 

Bruekske, naast erfgoed van Gheerlacus Cnode, (3c) een stukje land gnd die 

Beirct, naast de plaats gnd Kattenbos, (4) een stenen huis en erf van 

voornoemde Johannes Pijlijseren, in Den Bosch, naast de kerk van de 

Minderbroeders, in de straat gnd Dravelgas, tussen erfgoed van Johannes 

Keijser enerzijds en erfgoed van wijlen Aleijdis Posteels anderzijds. 

Johannes Pijlijseren zal voornoemde b-erfpacht van 3 mud rogge voortaan 

betalen uit voornoemde(=2) pacht van 5 zester rogge, voornoemde(=3) pacht 

van 11 zester rogge, en uit voornoemd(=4) stenen huis en erf, zodanig dat 

voornoemde(=1) helft van voornoemde 12 morgen land, noch de goederen van 

voornoemde Johannes Kathelinen en voornoemde wijlen Elizabeth daarvan 

schade ondervinden. 

 

Johannes Pijlijseren promisit super habita et habenda quod ipse 

#Johannem# Kathelinen soen et eius bona quecumque et quecumque bona 

quondam Elizabeth relicte quondam Akerini de Hezelt filie quondam Henrici 

dicti Rademaker ab hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie purificationis #ex# medietate duo-(dg: 

rum)-#decim# iugerum terre dicti quondam Henrici (dg: Her) Rademaker 

sitorum in parochia de Roesmalen in loco dicto int Rot atque ex 

hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis dicte mensure quam 

Nijcholaus van den Wuwer promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni 

Pijlijseren (dg: here) hereditarie ex pecia terre dicta die Berckhof sita 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen atque ex pecia terre sita 

ibidem iuxta hereditatem quondam Mathei (dg: Bec) Becker item ex 

hereditaria paccione undecim sextariorum siliginis dicte mensure quam 

Elizabeth filia quondam Johannis Dravarts promisit se daturam et 

soluturam dicto Johanni Pijlijseren hereditarie ex hereditatibus 

infrascriptis sitis in dicta parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Bruggen primo videlicet ex pecia terre dicta die Heghe (dg: sita iuxta 

hereditatem Will) item ex orto et particula hereditatis dicte een 

Bruexken sita iuxta hereditatem Gheerlaci Cnode atque ex pecia terre 

dicta die Beirct sita iuxta locum dictum Cattenbossche insuper ex domo 

lapidea et area dicti Johannis Pijlijseren sita in Busco iuxta ecclesiam 

fratrum minorum in vico dicto Dravelgas inter hereditatem Johannis 

Keijser ex uno et inter hereditatem quondam Aleijdis Posteels ex alio 

prout in litteris et ab omnibus dampnis dicto Johanni Kathelinen soen et 

he[redibus] primodicte quondam Elizabeth exinde (dg: evenientibus seu 

eventuris indempnes) seu occacione quarumcumque promissionum et 

obligationum in dictis litteris (dg: compe) contentis ac a solucione 

dicte paccionis indempnes servare et quod ipse Johannes Pijlijseren nunc 

deinceps in perpetuum dictam paccionem trium modiorum annuatim (dg: 

solven) ex dicta paccione quinque sextariorum siliginis et ex dicta 

paccione undecim (dg: lopinorum) sextariorum siliginis atque ex dicta 

domo lapidea et area solvet et d[abit] sic quod ad et supra (dg: 

hereditates) dictam medietatem dictorum XII iugerum terre neque ad et 

supra (dg: quascumque) quecumque bona dicti Johannis Kathelinen et dicte 

                         
28 Zie ← BP 1176 f 194r 17 ma 08-07-1381, verkoop van deze erfpacht van 3 

mud rogge. 
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quondam Elizabeth dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360v 07 za 11-05-1387. 

Rodolphus Rover zvw Ghibo Rovers soen vroeg aan zijn moeder Katherina wv 

voornoemde Ghibo om toestemming te gaan etc van zijn moeder. Voornoemde 

Katherina droeg over aan haar voornoemde zoon Rodolphus Rover alle 

goederen, die voornoemde Rodolphus Rover onder kosten van voornoemde 

Katherina had verworven. 

 

Rodolphus Rover filius quondam Ghibonis Rovers soen petiit licenciam (dg: 

ex) a Katherina sua matre relicta dicti quondam Ghibonis eundi et exeundi 

etc ad jus emancipacionis et Katherina predicta annuens etc. Quo facto 

dicta Katherina cum tutore omnia bona que dictus Rodolphus Rover in 

expensis dicte Katherine acquisiverat (dg: ut) simul cum jure sibi in 

hiis competente supportavit dicto Rodolpho Rover suo filio promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 360v 08 za 11-05-1387. 

Johannes zvw Ghibo Rovers soen vroeg aan zijn moeder Katherina om 

toestemming op dezelfde manier geëmancipeerd te worden. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis Rovers soen petiit a Katherina eius 

matre licenciam emancipandi eodem modo et Katherina favebat etc (dg: 

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

 

BP 1177 f 360v 09 vr 03-05-1387. 

Luijtgardis wv Johannes Spierinc van Dijnter maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen gedaan door Walramus van Benthem met zijn goederen. 

 

Luijtgardis relicta quondam Johannis Spierinc (dg: filii) de Dijnter 

omnes vendiciones factas per Walramum de Benthem cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Ywanus et Berwout datum sexta post (dg: 

cantate) jubilate. 

 

1177 mf10 A 14 f.361. 

 Sexta post cantate: vrijdag 10-05-1387. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 17-05-1387. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 21-05-1387. 

 

BP 1177 f 361r 01 vr 10-05-1387. 

Willelmus van Oijen, Gerardus van Os en Nijcholaus van Kessel beloofden aan 

Willelmus van Waderle 50 gulden geld van Holland of Gelre of de waarde, na 

maning te betalen. 

 

(dg: Rij Nijcholaus de Kesselm) Willelmus de Oijen et Gerardus de Os #et 

Nijcholaus de Kessel# promiserunt Willelmo de Waderle (dg: ..) L florenos 

monete Hollandie vel Ghelrie seu (dg: p) v[alorem] ad monitionem 

persolvendos. Testes Luce et Berwout datum sexta post cantate. 

 

BP 1177 f 361r 02 vr 10-05-1387. 

De eerste twee zullen Nijcholaus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

[Du]o primi servabunt Nijcholaum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361r 03 vr 10-05-1387. 

Gerardus van Bruggen ev Berta wv Johannis Ghenen soen verkocht aan Arnoldus 

Ghenen soen (1) de helft, aan voornoemde Berta behorend, in (1a) een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd in de Vrede, tussen Henricus van Uden 

enerzijds en voornoemde Arnoldus Ghenen soen anderzijds, (1b) een stukje 

land, in Geffen, aan de plaats gnd aan die Crumde, tussen Henricus zvw 
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Ghibo Pelser enerzijds en voornoemde Arnoldus Ghenen soen anderzijds, (2) 

het vruchtgebruik, dat voornoemde Bertha heeft, in de andere helft van 

voornoemd stuk en stukje land, te weten in de helft die aan erfg vw 

voornoemde Johannes Ghenen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Johannes, resp. die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Bertha. 

 

Gerardus de Bruggen #maritus et tutor legitimus ut asserebat Berte sue 

uxoris relicte quondam Johannis Ghenen soen (dg: usufr) medietatem ad 

dictam Bertam hereditario jure spectantem in# pecia terre (dg: unam et 

dimidiam lopinatam in) sitam in parochia de Gheffen in loco dicto #in# 

den Vrede inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter dicti Arnoldi 

Ghenen soen ex alio atque #in# particula terre sitam in dicta parochia ad 

locum dictum aen die Crumde inter hereditatem Henrici filii quondam 

Ghibonis Pelser ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Ghenen soen ex 

alio ut dicebat (dg: vendidit dicto Arnoldo Ghenen soen promittens 

warandiam et obligationem de) atque usufructum dicte Berthe competentem 

in [r]eliqua medietate dictarum pecie et particule terre scilicet in illa 

medietate que heredibus dicti quondam Johannis Ghenen de morte eiusdem 

quondam Johannis successione est advoluta et post mortem dicte Berthe 

advolvenda vendidit dicto Arnoldo Ghenen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361r 04 vr 17-05-1387. 

Emondus van Zoelen en zijn vrouw jkvr Bela, dvw Godefridus van Erpe en wv 

Theodericus van Steenre zvw hr Godefridus van Os ridder, droegen over aan 

Arnoldus, zvw voornoemde Theodericus en jkvr Bela, het vruchtgebruik, dat 

voornoemde jkvr Bela heeft, in alle goederen, die aan voornoemde Arnoldus 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Theodericus resp. aan hem zullen 

komen na overlijden van voornoemde jkvr Bela. De brief overhandigen aan 

Stamelart van de Kelder. 

 

Emondus de Zoelen maritus legitimus ut asserebat domicelle Bele sue 

uxoris filie quondam Godefridi de Erpe relicte quondam Theoderici de 

Steenre filii quondam domini Godefridi de Os militis et dicta domicella 

Bela cum eodem tamquam cum tutore (dg: w) usufructum dicte domicelle Bele 

competentem in omnibus et singulis bonis que Arnoldo filio dictorum 

quondam Theoderici et domicelle Bele de morte dicti quondam Theoderici 

successione advoluta et post mortem dicte domicelle Bele successione (dg: 

sunt) advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant 

supportaverunt dicto Arnoldo promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorundem in dicto usufructu existentem deponere. Testes Ywanus 

et Ouden datum in crastino ascensionis. Tradetur littera Sta de Penu. 

 

BP 1177 f 361r 05 vr 17-05-1387. 

Lambertus van den Yvelaer zvw Lambertus van den Yvelaer verkocht aan 

Arnoldus zvw Willelmus van den Yvenlaer een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen beemd, onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen Henricus 

Steijmpel en Johannes Colen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Lambertus van den Yvelaer filius quondam Lamberti van den Yvelaer 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi van den Yvenlaer 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et orto et prato sibi adiacente sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Poeldonc inter hereditatem 

Henrici Steijmpel et Johannis Colen soen ex uno et communem plateam ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini (dg: fundi) #ducis# exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Ywanus et Ouden datum in crastino ascensionis. 
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BP 1177 f 361r 06 di 21-05-1387. 

Johannes Vake, Cristina dvw Walterus gnd Grove, Johannes gnd Bruijsten van 

Berlikem en zijn vrouw Goedeldis dv voornoemde Walterus maakten een 

erfdeling van goederen van wijlen voornoemde Walterus. 

Voornoemde Cristina kreeg ongeveer 3 morgen land uit ongeveer 4 morgen land 

die voornoemde wijlen Walterus had liggen, ter plaatse gnd die Hoeve, deels 

ter plaatse gnd die Akens Hoeve en deels ter plaatse gnd Cnoden Hoeve. 

 

Johannes Vake Cristina filia (dg: W) quondam Walteri dicti Grove cum 

tutore et Johannes dictus Bruijsten de Berlikem maritus (dg: et tutor) 

legitimus Goedeldis sue uxoris filie dicti Walteri et dicta Guedeldis cum 

eodem tamquam cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de quibusdam #bonis# dicti quondam Walteri nunc ad se 

spectantibus mediante qua divisione (dg: di) tria iugera terre vel 

circiter de quatuor iugeribus terre vel circiter que dictus quondam 

Walterus sita habuit in loco dicto die (dg: dicte Cristine cesserunt in 

partem) Hoeve partim in loco dicto die Akens Hoeve et partim in loco 

dicto Cnoden Hoeve ut dicebant dicte Cristine cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittentes ratam servare. Testes Ghemert et Ywanus datum 

tercia post exaudi. 

 

BP 1177 f 361r 07 di 21-05-1387. 

Voornoemde Johannes Vake kreeg (1) 2 kamers met ondergrond in Den Bosch, in 

de Beurdse Straat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Zeghelers enerzijds 

en erfgoed van Margareta Goeskens anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, aan voornoemde wijlen Walterus verkocht door Henricus 

Moelnere zvw Henricus Moelnere timmerman, (3) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, aan voornoemde wijlen Walterus verkocht door Godefridus van 

der Donc bv Henricus Meijster, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

aan voornoemde wijlen Walterus verkocht door Henricus gnd Wernere zvw 

Henricus gnd Wernere. 

 

Et mediante qua divisione due camere cum suis fundis site in Busco in 

vico dicto Boertsche Straet inter hereditatem quondam Arnoldi Zeghelers 

ex uno et inter hereditatem Margarete Goeskens ex alio item hereditarius 

census XX solidorum monete (dg: quem dictus) venditus dicto quondam 

Waltero ab Henrico Moelnere filio quondam Henrici Moelnere carpentario 

item hereditarius census XX solidorum monete venditus dicto quondam (dg: 

Gode) #Waltero# a Godefrido van der Donc fratre Henrici Meijster item 

hereditarius census XXti solidorum monete venditus dicto quondam Waltero 

ab Henrico dicto (dg: Verwer) #Wernere# filio quondam Henrici dicti (dg: 

Verwer) #Wernere# ut dicebant dicto Johanni Vake cesserunt in partem 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes (dg: datum supra) videlicet 

Johannes et Johannes Bruijsten et Goedeldis dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361r 08 di 21-05-1387. 

Voornoemde Johannes Bruijsten en zijn vrouw Guedeldis kregen (1) een huis 

en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Beurdse Straat, tussen Zegherus van 

Puppel enerzijds en Ghevardus van Orthen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 

25 schelling geld, aan voornoemde wijlen Walterus verkocht door Johannes 

gnd Ridder zvw Johannes Ridders van Vucht, (3) een b-erfpacht van 2 zester 

rogge, aan voornoemde wijlen Walterus overgedragen door Petrus, Willelmus 

en Margareta, kvw Petrus van Bardwijc. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco ad locum dictum 

Boertsche Straet inter hereditatem Zegheri de (dg: Pij) Puppel ex uno et 

inter hereditatem Ghevardi de Orthen ex alio hereditarius census viginti 

quinque solidorum monete venditus dicto quondam Waltero a Johanne dicto 

Ridder filio quondam Johannis Ridders de Vucht item hereditaria paccio 

duorum sextariorum siliginis (dg: vendita) supportata dicto quondam 
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Waltero a Petro Willelmo et Margareta liberis quondam Petri de Bardwijc 

dictis Johanni Bruijsten et Guedeldi eius uxori cesserunt in partem ut 

recognoverunt promittentes (dg: ratam) cum tutore ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 361r 09 di 21-05-1387. 

Cristina dvw Walterus Groeve droeg over aan haar broer Johannes Vake en aan 

haar zuster Guedeldis, kvw voornoemde Walterus, het deel, dat aan haar 

gekomen was na overlijden van haar ouders, in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Walterus, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes Goeskens enerzijds en de stroom anderzijds. 

 

(dg: ...) Cristina filia quondam Walteri Groeve cum tutore totam partem 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam in domo et 

area dicti quondam Walteri sita in Busco in vico dicto Boertsche Straet 

inter hereditatem quondam Johannis Goeskens ex uno et inter (dg: h) aquam 

ibidem currentem ex alio ut dicebat supportavit Johanni Vake suo fratri 

(dg: et Johanni Bruijsten) et Guedeldi eius sorori [liberis] dicti 

quondam Walteri promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361r 10 di 21-05-1387. 

Johannes gnd Bruijsten van Berlikem beloofde aan Johannes Vake zvw Walterus 

Groeve 66 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Johannes dictus Bruijsten de Berlikem promisit Johanni Vake filio quondam 

Walteri Groeve (dg: ..) sexaginta sex Hollant dobbel scilicet XLV (dg: 

pl) Hollant pl[acken pro quolibet] dobbel computato ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 01 f.361v. 

 Secunda post exaudi: maandag 20-05-1387. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 21-05-1387. 

 in octavis ascensionis: donderdag 23-05-1387. 

 

BP 1177 f 361v 01 ma 20-05-1387. 

Aleijdis ndvw Theodericus gnd Arts soen verkocht aan Lambertus smid van 

Middelrode (1) 1/3 deel van de goederen van wijlen Eustacius gnd Steesken 

van Brakel, onder Geffen, met toebehoren, echter uitgezonderd ½ morgen in 

Geffen, tussen wijlen Henricus van Loen enerzijds en Benedictus gnd Bits 

van Hees anderzijds, (2) 1/3 deel van 3 morgen land op de gemeint van 

Geffen, naast erfgoed van hr Johannes Koc ridder, welke 1/3 delen 

voornoemde Aleijdis verworven29 had van Johannes gnd Jans soen van Hees szv 

Willelmus Mijnnemere. 

 

Aleijdis filia naturalis quondam Theoderici dicti Arts soen cum tutore 

terciam partem bonorum quondam Eustacii dicti Steesken de Brakel sitorum 

infra p[arochiam] de Geffen cum omnibus et singulis suis attinentiis tam 

infra parochiam de Geffen quam extra parochiam de Geffen consistentibus 

sive sitis atque terciam partem trium iugerum terre sitorum supra 

communitatem de Geffen contigue iuxta hereditatem domini Johannis Koc 

militis excepto tamen de supradictis bonis dimidio iugero terre sito in 

dicta parochia inter hereditatem quondam Henrici de Loen ex uno et inter 

hereditatem Benedicti dicti Bits de Hees ex alio quam terciam partem 

dictorum bonorum cum suis attinentiis et dictorum trium iugerum terre 

dicta Aleijdis erga Johannem dictum Jans soen de Hees (dg: f) generum 

Willelmi Mijnnemere acquisiverat prout in litteris vendidit Lamberto 

fabro de Middelrode cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

                         
29 Zie ← BP 1177 f 393r 08 ±do 28-09-1385, verkoop? van deze 1/3 delen. 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Aa datum 

secunda post exaudi. 

 

BP 1177 f 361v 02 di 21-05-1387. 

Ymzoeta gnd Colijns dochter mv voornoemde Aleijdis verkoopster verwerkte 

haar recht tot vernaderen. 

 

Ymzoeta dicta Colijns dochter mater dicte Aleijdis venditricis prebuit et 

reportavit #cum tutore#. Testes Ghemert et Erpe datum tercia post exaudi. 

 

BP 1177 f 361v 03 di 21-05-1387. 

Johannes zvw Paulus gnd Kersmaker verkocht aan Hubertus gnd Abt de helft 

van een b-erfcijns30 van 5 pond 16 penning geld, een helft te betalen met 

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

hofstad met gebouwen, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus Keelbreker enerzijds en erfgoed van 

Ghibo gnd die Olijsleger anderzijds, te weten uit de helft richting 

voornoemde erfgoed van wijlen Henricus Keelbreker, (2) een hofstad31,32, 

eertijds van een zekere Coelbru, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo gnd die Olijsleger enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Heijme, Nijcholaus Scilder en Johannes zv Truda 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Pauli dicti Kersmaker #medietatem# hereditarii 

census quinque librarum et (dg: unius) sedecim denariorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex medietate cuiusdam domistadii siti in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem quondam Henrici Keelbreker ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis dicti die Olijsleger ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est versus dictam hereditatem dicti quondam Henrici 

Keelbreker et ex (dg: d) edificiis supra dictam medietatem consistentibus 

atque ex quodam domistadio quod fuerat dudum cuiusdam dicti Coelbru sito 

in Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Ghibonis 

dicti die Olijsleger ex uno et inter hereditatem Arnoldi Heijme Nijcholai 

Scilder et Johannis filii Trude ex alio ut dicebat vendidit Huberto dicto 

Abt promittens (dg: warandiam et obligationem deponere) super habita et 

habenda warandiam et obligationem in dicto (dg: ce) medietate #dicti 

census# (dg: exin) deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 04 di 21-05-1387. 

Henricus Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Kersmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 05 di 21-05-1387. 

Voornoemde Johannes verkoper verkocht de andere helft van voornoemde 

erfcijns33 aan Katherina dv Hubertus gnd Abt. 

 

Dictus Johannes venditor reliquam medietatem dicti census hereditarie 

vendidit Katherine filie Huberti dicti Abt promittens #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem (dg: de) in dicto censu existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

                         
30 Zie → BP 1177 f 361v 05 di 21-05-1387, verkoop van de andere helft van de 

cijns. 
31 Zie ← BP 1176 f 199v 12 do 12-09-1381, uitgifte van deze hofstad. 
32 Zie ← BP 1177 f 135v 11 do 07-07-1384, verkoop van de hofstad. 
33 Zie ← BP 1177 f 361v 03 di 21-05-1387, verkoop van de andere helft van de 

cijns. 
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BP 1177 f 361v 06 di 21-05-1387. 

Henricus Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Kersmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 07 di 21-05-1387. 

Ghibo zvw Hermannus Backe beloofde aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc 

kramer 100 gulden na maning te betalen. 

 

(dg: Gerardus) #Ghibo# filius quondam Hermanni Backe promisit Gerardo 

Heijnen soen de Hezewijc institori centum gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 08 ±di 21-05-1387. 

Egidius van den Bossche zvw Arnoldus gnd Wolpharts en Johannes zvw Paulus 

Kersmaker droegen over aan Theodericus zvw Johannes van Gherwen (1) 11 

morgen land, in Rosmalen, naast de plaats gnd die Loefortse Hoeve enerzijds 

en een gemene waterlaat gnd wetering anderzijds, (2) 8 morgen land, aldaar, 

tussen een gemene weg enerzijds en een gemene dijk aldaar anderzijds, (3) 8 

lopen roggeland, gnd die Westelvoert, ter plaatse gnd die Loefoertse Hoeve, 

tussen Jacobus Oeden enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke goederen 

nu aan hem behoren. 

 

Egidius van den Bossche filius quondam Arnoldi dicti Wolpharts #et 

Johannes filius quondam Pauli Kersmaker# (dg: super) undecim iugera 

(verbeterd uit: iugeribus) terre sita in parochia de Roesmalen iuxta 

locum dictum die Loefortssche Hoeve ex uno et inter communem aqueductum 

dictum weteringe ex alio item (dg: super) octo iugera (verbeterd uit: 

iugeribus) terre sita ibidem inter communem plateam ex uno et inter 

communem aggerem ibidem ex alio atque (dg: super) octo lopinatas terre 

siliginee dictas die Westelvoert sitas in (dg: loco) dicto loco die 

Loefoertssche (dg: Hoe) Hoeve vocato inter hereditatem Jacobi Oeden ex 

uno et inter communem plateam ex alio atque super edificiis supra dictas 

hereditates consistentibus (dg: et super jure ad opus Johannis filii 

quondam Pauli Kerm Kersmaker renunciaverunt promittentes ratam servare) 

et que nunc ad se spectare dicebant supportaverunt Theoderico filio 

quondam Johannis de Gherwen cum omnibus litteris quas habebant mencionem 

de premissis facientibus (dg: pro...) promittens dictus Egidius ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et promisit dictus Johannes 

(dg: Kersm) filius Pauli Kersmaker super habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 361v 09 ±di 21-05-1387. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes zvw Paulus 

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

leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni filio 

quondam Pauli (dg: here) Kersmaker hereditariam paccionem II {met een 

puntje ervoor en erachter} (dg: d) modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex premissis. Testes. 

 

BP 1177 f 361v 10 do 23-05-1387. 

Johannes Berwout beloofde aan Godefridus van Loenhout 48 gulden en 5 nobel 

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

 

Johannes Berwout promisit Godefrido de (dg: Loen) Loenhout (dg: octo LX) 

quadraginta octo gulden et quinque nobel ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Ghemert et Luce datum (dg: quinta p) in 

octavis ascensionis. 
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BP 1177 f 361v 11 do 23-05-1387. 

Mathias zvw Johannes Spermer verkocht aan Theodericus zvw Albertus Spermers 

½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Beemden, tussen Arnoldus zvw 

Johannes van Uden enerzijds en Elizabeth wv Johannes Spermers en haar zoon 

Johannes anderzijds. 

 

Mathias filius quondam Johannis Spermer dimidium iuger terre situm in 

parochia de Os in loco dicto Beemden inter hereditatem Arnoldi filii 

quondam Johannis de Uden ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte 

quondam Johannis Spermers et (dg: eius) Johannis eius filii ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Alberti Spermers 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Ghemert et Erpe 

datum (dg: datum) supra. 

 

BP 1177 f 361v 12 do 23-05-1387. 

Theodericus zvw Leonius van der Buxbruggen verkocht aan Arnoldus zvw Petrus 

gnd Barniers soen een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, 

tussen Yewanus die Koc enerzijds en Henricus die Gheijnser anderzijds, 

belast met de grondcijns. 

 

Theodericus filius quondam Leonii van der Buxbruggen peciam prati sitam 

in parochia de Erpe in loco dicto int Goer inter hereditatem !Yewani die 

Koc ex uno et inter Henrici die Gheijnser ex alio hereditarie vendidit 

Arnoldo filio quondam Petri dicti Barniers soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 13 do 23-05-1387. 

Truda wv Arnoldus Erenbrechts soen van der Scoervoert droeg haar 

vruchtgebruik in de hierna volgende 3 lopen over aan Johannes van Berze. 

 

Truda relicta quondam Arnoldi (dg: vand) Erenbrechts soen van der 

Scoervoert cum tutore suum usufructum sibi competentem in tribus 

lopinatis subscriptis supportavit {vervolg in BP 1177 f 361v 15} 

 

BP 1177 f 361v 14 do 23-05-1387. 

Johannes van Berze ev Aleijdis dvw Arnoldus Erenbrechts soen verkocht aan 

Jutta van den Aker 3 lopen land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Scoervoerts Hoeve, tussen Rutgherus Buerincs enerzijds en Jacobus van der 

Scoervoert anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, aan voornoemde Jutta te leveren. 

 

Johannes de Berze (dg: melior pec) #maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue filie quondam Arnoldi Erenbrechts soen# tres lopinatas terre (dg: 

sili) sitas in parochia de Vucht #sancti Petri# in loco dicto (dg: di) 

Scoervoerts Hoeve inter {vervolg in BP 1177 f 361v 16} 

 

BP 1177 f 361v 15 do 23-05-1387. 

{vervolg van BP 1177 f 361v 13} Johanni de (dg: Berze) Berze promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 16 do 23-05-1387. 

{vervolg van BP 1177 f 361v 14} hereditatem Rutgheri Buerincs ex uno et 

inter (dg: ...) hereditatem Jacobi van der Scoervoert ex alio hereditarie 

vendidit Jutte van den Aker promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta (?verbeterd uit: -is) (dg: quatuor) hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco dicte Jutte exinde solvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 17 do 23-05-1387. 

Henricus van Ghestel, Ghibo Sluijsman, Johannes Arts soen van 
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Wartgharthusen, zijn zuster Oda, Henricus van Hal zv Elizabeth van den 

Nuwenhuse en Hubo zvw Henricus Elijaes soen van Scijnle verkochten aan 

Goeswinus zvw Goeswinus Mutsarts van Hal (1) een stuk beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Hal, ter plaatse gnd in het Bruggelaar, tussen Johannes zv 

Theodericus van den Laer enerzijds en Willelmus die Rademaker anderzijds, 

(2) een stuk erfgoed met houtwas, ter plaatse gnd Hal, aan het eind van de 

plaats gnd die Stert, tussen Henricus van de Laer enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Henricus de Ghestel Ghibo Sluijsman Johannes Arts soen (dg: va) de 

Wartgharthusen Oda eius soror cum tutore Henricus de Hal filius Elizabeth 

van den Nuwenhuse Hubo filius quondam Henrici Elijaes soen de Scijnle 

peciam prati sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Hal in loco dicto 

int Bruggelaer inter hereditatem (dg: Theoderici Th) Johannis filii 

Theoderici (dg: de) van den Laer ex !alio et inter! Willelmi die 

Rademaker ex alio ?atque peciam hereditatis (dg: sita) cum 

lignicrescencia sita in dicto (dg: di) loco Hal vocato ad finem loci 

dicti die (dg: die) Stert inter hereditatem Henrici van de (dg: Laer) 

Laer ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Goeswino filio (dg: Go) quondam Goeswini Mutsarts de Hal 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

[cen]sibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 361v 18 do 23-05-1387. 

Wijnricus zvw Henricus Roempot en ....... ....... verhuurden aan Willelmus 

zvw Johannes Bruijnmincs ?7 morgen land, gnd die Morthorst?, ter plaatse gnd 

die Oetheren, voor een periode van 10 jaar, ingaande heden, per jaar voor 

7½ gulden geld van Holland of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen. 

Een brief voor de ?binnenlui. 

 

Wijnricus (dg: Roempot) filius quondam Henrici Roempot #et ....... 

....... .......# ?septem iugera terre dicta die Morthorst? sita ad locum 

die Oetheren locaverunt Willelmo filio quondam Johannis Bruijnmincs ab 

eodem (dg: here) ad spacium X annorum #datam presentem sine medio 

sequentium# anno quolibet dictorum X annorum pro septem et dimidio gulden 

monete Hollandie seu valore dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

[X] annorum Petri ad cathedram promittentes warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super ....... ....... ....... 

Testes datum supra. Et erit una littera pro ?intraneis. 

 

1177 mf10 B 02 f.362. 

 in octavis ascensionis: donderdag 23-05-1387. 

 

BP 1177 f 362r 01 do 23-05-1387. 

Gerardus Maes soen gaf uit aan Johannes die Coelborner (1) een stuk land, 

in Vught Sint-Lambertus, naast de werf van de oliemolen van Gerardus van 

Berkel enerzijds en voornoemde Gerardus Maes soen anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts, tot aan een beemd aldaar, (2) 2/3 deel 

van voornoemde beemd aldaar, achter voornoemd stuk land, tussen Gerardus 

van Berkel enerzijds en Aleijdis gnd Bits anderzijds, te weten het 2/3 deel 

richting voornoemde Gerardus van Berkel, zoals afgepaald; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 1 Brabantse dobbel mottoen of de waarde, 

met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1388). 

 

Gerardus Maes soen peciam terre sitam in (dg: in) parochia de Vucht 

sancti Lamberti iuxta fundum dictum werf molendini olei Gerardi de Berkel 

ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi Maes soen ex alio tendentem a 

communi platea retrorsum ad (dg: aquam dictam die Stroem) #quoddam pratum 

ibidem# atque duas tercias partes (dg: cuiusdam) #dicti# prati siti 

ibidem retro dictam peciam terre inter hereditatem Gerardi de Berkel ex 
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uno et inter hereditatem (dg: e) Aleijdis dicte Bits (dg: soen) ex alio 

scilicet illas duas tercias partes dicti prati que site sunt versus 

hereditatem dicti Gerardi de Berkel prout ibidem site sunt et limitate 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni die Coelborner ab [eodem] 

hereditarie possidendas pro hereditario censu unius Brabant dobbel 

mottoen seu valore dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis et 

primo termino a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

[promittens] warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Ghemert et Erpe (dg: et) datum in (dg: o) octavis 

ascensionis. 

 

BP 1177 f 362r 02 do 23-05-1387. 

Henricus Raet verhuurde aan Rodolphus Hals, zijn zoon Herbertus, Nijcholaus 

Leuwen soen en Johannes zv Ghibo gnd Kesselman 4 morgen land, ter plaatse 

gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Vijf Vierdeel, welke jaarlijs gedeeld 

worden tegen een ander erfgoed aldaar, voor een periode van 9 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1386), per jaar voor 10¼ oude 

schilden, of de waarde welke de stad Den Bosch in die 9 jaar voor een oude 

schild zal ontvangen, met Sint-Martinus te betalen. Huurders zullen de oude 

werken waarnemen. Zou er enig nieuw werk op komen, dan zijn ze daarvan 

ontlast. Twee brieven. 

 

Solvit extraneus III plack. 

Henricus (dg: Rae) Raet quatuor iugera terre sita in loco dicto die 

Hoeven in loco dicto die Vijf Vierdeel (dg: i) et que (dg: quinque) 

quatuor iugera terre annuatim dividuntur contra (dg: alia q) aliam 

hereditatem ibidem sitam ut dicebat locavit (dg: Herber) Rodolpho Hals 

Herberto eius filio Nijcholao Leuwen soen et Johanni filio Ghibonis dicti 

Kesselman ab eisdem ad spacium novem annorum a Martini proxime preterito 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum novem annorum pro X 

aude scilde (dg: seu) et quarta parte unius aude scilt (dg: scili) seu 

pro quolibet aude scilt valorem qualem valorem opidum de Busco dictis 

(dg: X) IX annis pro auden scilt recipiet dandis (dg: sibi .) sibi ab 

aliis anno quolibet dictorum IX annorum Martini #et primo termino 

proxime# promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi omnia onera antiqua ad 

dicta quatuor iugera (dg: cum sicht et zeijsschen) ante scouwe 

observabunt videlicet si aliquid noveris oneris interim super dicta 

quatuor iugera terre evenire contingat de hoc dicti conductores erunt 

exonerati. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 362r 03 do 23-05-1387. 

Johannes zvw Boudewinus van den Water gaf uit aan Lambertus zvw Johannes 

Baten soen 1½ morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd Kauwelille, tussen 

wijlen Gerardus van den Camp enerzijds en Sweenneldis dvw Johannes Bonarts 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten van de hekken, en thans 

voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Johannes filius quondam Boudewini van den Water unum et dimidium iugera 

terre sita in parochia de Berchen ad locum dictum Kauwelille inter 

hereditatem quondam Gerardi van den Camp ex uno et inter hereditatem (dg: 

Su) Sweenneldis filie quondam Johannis Bonarts ex alio hereditarie 

vendidit #dedit ad hereditarium censum# (dg: Ka) Lamberto filio quondam 

Johannis Baten soen (dg: promittens warandiam et obligationem deponere) 

ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus sepium ad hoc spectantibus 

tenendis etc atque pro hereditario censu XX solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 
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BP 1177 f 362r 04 do 23-05-1387. 

Arnoldus van Dieperbeke zvw Arnoldus nzvw Petrus van Waderle verkocht aan 

Johannes zv Theodericus gnd Snoec van Herende 1/8 deel van de goederen gnd 

Wolfsberg, in Asten, belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Dieperbeke filius quondam Arnoldi filii naturalis quondam 

Petri de Waderle (dg: p) octavam partem #ad se spectantem# quorundam 

bonorum dictorum Wolfsberch sitorum in parochia de Asten et in 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque sitis ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Theoderici dicti Snoec de 

Herende promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 05 do 23-05-1387. 

Voornoemde Arnoldus van Dieperbeke gaf uit aan Johannes zv Theodericus 

Snoec van Herende 1/8 deel, dat aan hem, zijn vrouw Margareta en hun 

kinderen zal komen na overlijden van voornoemde Theodericus Snoec vv 

voornoemde Margareta, in goederen gnd Wolfsberg, in Asten; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Asten, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren. 

Voornoemde Arnoldus zal de pacht niet ontvangen, zolang voornoemde 

Theodericus leeft. 

 

Dictus Arnoldus de (dg: Du) Dieperbeke octavam partem (dg: ad se) sibi 

#et Margarete eius uxori# et suis liberis (dg: de) post mortem Theoderici 

Snoec de Herende (dg: successione) patris dicte Margarete successione 

advolvendam in bonis dictis Wolfsberch sitis in parochia de Asten et 

attinentiis dictorum dictorum bonorum quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat dedit ad hereidtariam paccionem Johanni filio dicti 

Theoderici Snoec ab eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum 

fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dicta bona tradenda ex (dg: di) premissa 

promittens warandiam et obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione quod dictus Arnoldus dictam paccionem non percipiet quamdiu 

dictus Theodericus vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 06 do 23-05-1387. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus 42 oude schilden, 45 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend (dg: of de waarde), met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388), en 21 oude schilden, 45 Hollandse 

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

over een jaar (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

(dg: D) Dictus Johannes promisit dicto Arnoldo XLII aude scilde scilicet 

XLV Hollant placken pro quolibet aude scilt (dg: seu valore) ad 

purificationis proxime atque XXI aude scilde scilicet XLV Hollant! pro 

quolibet aude scilt seu valore (dg: a nativitatis Johannis proxime ultra 

annum persolvendos testes datum supra) et unum florenum a nativitatis 

Johannis proxime ul[tra] annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 07 do 23-05-1387. 

Petrus zvw Mijchael gnd Loeken verkocht aan Theodericus Buc zvw Godefridus 

van der Sporct een n-erfpacht van 10 mud rogge, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Berlicum, tussen Walterus van Hijntam enerzijds en Hermannus Drinchellinc 

anderzijds, en uit andere goederen van voornoemde verkoper, in Berlicum, 

reeds belast met lasten. 

 

Petrus filius quondam Mijchaelis dicti Loeken hereditarie vendidit 

Theoderico Buc filio quondam Godefridi van der Sporct hereditariam 
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paccionem X modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: nativitais) purificationis et in Busco tradendam ex domo orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus (dg: sibi) sitis in parochia de Berlikem 

inter hereditatem Walteri de Hijntam ex uno et inter hereditatem Hermanni 

Drinchellinc ex alio (dg: promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere) atque ex ceteris #bonis et# hereditatibus dicti 

venditoris sitis in parochia de Berlikem ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis (dg: ex) oneribus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 08 do 23-05-1387. 

Ghibo zvw Mijchael gnd Lokens soen verkocht aan Ghibo van Hees riemmaker 

een n-erfpacht van 4 mud rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

stuk land gnd die Elst, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen de 

gemeint enerzijds en de molenweg anderzijds, en uit andere goederen en 

erfgoederen van verkoper onder Berlicum. 

 

(dg: .) Ghibo filius quondam Mijchaelis dicti Lokens soen hereditarie 

vendidit Ghiboni de Hees corrigiatori hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre 

dicta die Elst sita in parochia de Berlikem in loco dicto Middelrode 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter viam molendini 

ibidem ex alio et ex ceteris bonis et hereditatibus dicti venditoris 

universis quocumque locorum infra parochiam de Berlikem consistentibus 

sive sitis promittens warandiam (dg: et a) et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 09 do 23-05-1387. 

Gerardus zvw Rutgherus uter Hellen verkocht aan Johannes Keelbreker zvw 

Henricus Keelbreker een huis, tuin en 2 aangelegen kampen, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Petrus Machiels soen en Johannes Coninc 

enerzijds en Walterus van Hijntam, Henricus Weijgherganc en voornoemde 

Johannes Keelbreker anderzijds, met de halve vriede die hierbij hoort, 

zoals deze goederen aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth dv 

Henricus Weijgerganc waren geschonken. Verkoper en voornoemde Henricus 

Weijgherganc beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een cijns aan 

wijlen hr Ludovicus van Herlaer, Johannes van Neijsel, de kerk van Berlicum 

en de naburen van Berlicum. 

 

Gerardus filius quondam Rutgheri uter Hellen domum et ortum et duos 

campos sibi adiacentes sitos in parochia de Berlikem in loco dicto 

Beilver inter hereditatem (dg: P Walteri) Petri Machiels soen et Johannis 

Coninc ex uno et inter hereditatem Walteri de Hijntam et Henrici 

Weijgherganc et (dg: dicti Gerardi) Johannis Keel-(dg: ke)-breker ex alio 

#cum medietate terre villacee dicte halve vriede ad hoc spectante# ut 

dicebat (dg: hereditarie vendidit) prout ibidem sunt siti et dictus (dg: 

Jo) Gerardus cum Elizabeth eius uxore filia Henrici Weijgerganc nomine 

dotis sumpserat ut dicebat vendidit #dicto# Johanni Keelbreker filio (dg: 

fi) quondam Henrici Keelbreker promittens #et cum eodem dictus Henricus 

Weijgherganc# warandiam et obligationem deponere ex censu domino quondam 

Ludovico de Herlaer et Johanni de (dg: Nij) Neijsel et ecclesie de 

Berlikem et vicinis de Berlikem exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 10 do 23-05-1387. 

Ghibo van Holaer verkocht aan Henricus zvw Egidius van der Donresdonc 1 

lopen roggeland, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen 

Margareta gnd Buekelman en haar kinderen enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Bijnderen anderzijds, met recht van weg naar oude gewoonte. 

 

Ghibo de Holaer unam lopinatam terre siliginee sitam in parochia de Rode 

in loco dicto Onlant inter hereditatem Margarete (dg: de b Gherwen) 
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#dicte Buekelman et eius liberorum# ex uno et inter hereditatem conventus 

de Bijnderen ex alio #cum via veniendi et per[g]endi ad dictam lopinatam 

terre prout ab antiquo solitum fuerit# ut dicebat hereditarie [v]endidit 

Henrico filio quondam Egidii van der (dg: der) Donresdonc promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: salva in ....... venditori via). 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 11 do 23-05-1387. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker beloofde aan Gerardus zvw 

Rutgherus van der Hellen 96 gulden met ....... over een jaar te betalen. 

 

Johannes Keelbreker filius (dg: .) quondam Henrici Keelbreker promisit 

Gerardo filio quondam Rutgheri van der Hellen nonaginta sex florenos (dg: 

ad) seu valorem [a] ....... proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362r 12 do 23-05-1387. 
?Johannes van Buekentop ev Fijssia ndv hr Arnoldus van der Sporct priester, 

verwekt bij Eefsa van ...hel, droeg over aan Nijcholaus Hagen een bunder 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd Mersmans Hornic, tussen nkv voornoemde 

hr Arnoldus van der Sporct enerzijds en erfgoed gnd Lobben Hoeve 

anderzijds, welke bunder voornoemde hr Arnoldus, tbv zijn voornoemde 

natuurlijke dochter Fijssia, verworven had van Arnoldus nzvw hr Arnoldus 

van Beke priester. 

 

[?Johann]es de Buekentop maritus et tutor legitimus Fijssie (dg: sue) 

#sue uxoris# filie naturalis domini Arnoldi van der Sporct presbitri ab 

ipso domino Arnoldo et Eefsa de ...hel pariter genite bonarium terre 

situm in parochia de Scijnle in loco dicto Mers[man]s Hornic inter 

hereditatem puerorum naturalium dicti domini Arnoldi [van der] Sporct ex 

uno et inter hereditatem dictam (dg: B) Lobben Hoeve ex alio quod (dg: 

pe) bonarium (dg: pr) terre dictus dominus Arnoldus ad opus dicte Fijssie 

sue filie [naturalis erga] Arnoldum filium naturalem quondam domini 

Arnoldi de Beke presbitri acquisiverat prout in litteris supportavit 

Nijcholao Hagen cum litteris et jure promittens ratam servare .. 

............ ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 03 f.362v. 

 in octavis ascensionis: donderdag 23-05-1387. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1387. 

 

BP 1177 f 362v 01 do 23-05-1387. 

Johannes Bijerman en Nijcholaus gnd Coel van den Venne beloofden aan 

Henricus van Hermalen 27 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1387) te betalen, en hetzelfde bedrag met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1387). 

 

[Jo]hannes Bijerman et Nijcholaus dictus C[o]el van den Venne promiserunt 

Henrico de Hermalen XXVII aude scilde monete regis Francie seu valorem ad 

nativitatis Johannis (dg: Joh) proxime futurum persolvendos et tantum in 

festo nativitatis Domini proxime futuro persolvendum. Testes Gemert et 

Erpe datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1177 f 362v 02 do 23-05-1387. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes en Nijcholaus lasten 

af te handelen van 131 eikenbomen, die staan op een erfgoed van Godefridus 

van Hermalen vv voornoemde Henricus, in Hermalen, welke voornoemde Johannes 

en Nijcolaus gekocht hadden van voornoemde Henricus, en die zij reeds 

gezaagd hebben. 
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Dictus Henricus promisit super omnia quod ipse dictis Johanni et 

Nijcholao de centum #et XXXI# arboribus #querciniis# que stabant supra 

hereditatem Godefridi de Hermalen (verbeterd uit: Hermplen) #patris dicti 

Henrici# sitam in Hermalen et quos dicti Johannes et Nijcolaus erga 

dictum Henricum (dg: ac) emendo acquisiverant et quos (dg: ipsi iam) 

arbores ipsi Johannes et Nijcholaus iam secaverunt ut dicebat prestabit 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 03 do 23-05-1387. 

Aleijdis wv Petrus van Krekelhoven gaf uit aan haar broer Johannes van der 

Raffendonc het deel dat aan haar gekomen was na overlijden van haar ouders 

in goederen gnd te Raffendonk, in Oirschot; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren. Voornoemde Aleijdis, haar zoon Henricus en 

Sijmon van Mijrabellum ev Ermgardis dv voornoemde Aleijdis, beloofden 

verplichtingen af te handelen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Johannes tot onderpand een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande 

uit goederen van voornoemde Johannes, in voornoemde goederen Raffendonk 

gelegen. 

 

(dg: Eliz) Aleijdis (dg: de K) relicta quondam Petri de Krekelhoven cum 

tutore (dg: omnes hereditates sibi) totam partem et omne jus sibi de 

morte quondam suorum p[arentum successione] advolutas in bonis dictis te 

Raffendonc sitis in parochia de Oerscot et in attinentiis dictorum 

bonorum quocumque sitis dedit ad hereditariam paccionem Johanni van der 

Raffendonc suo fratri ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus exnde 

de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradenda ex premissis promittens cum tutore 

et cum ea Henricus eius filius et Sijmon de Mijrabello maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Ermgardis sue uxoris filie dicte Aleijdis indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Johannes hereditariam paccionem unius 

modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie ex bonis et 

hereditatibus dicti Johannis sitis in dictis bonis Raffendonc vocatis ut 

dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 04 do 23-05-1387. 

Arnoldus van Dickelaer verkocht aan Henricus van Merlaer een n-erfpacht van 

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

uit een akker gnd die Laarakker, in Uden, ter plaatse gnd die Eikenheuvel, 

tussen Walterus van den Eijckenhoevel enerzijds en Johannes van Dickelaer 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus (dg: de) de (dg: l) Dickelaer hereditarie vendidit Henrico de 

Merlaer hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex agro dicto die Laeracker sito in parochia de Uden in loco 

dicto die Eijckenhoevel inter hereditatem Walteri van den Eijckenhoevel 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Dickelaer ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 05 do 23-05-1387. 

Truda wv Arnoldus gnd Erenbrechts soen en Johannes van Berze ev Aleijdis, 

dv voornoemde Truda en Arnoldus, gaven uit aan Johannes Leenman (½), 

Erenbertus Lodewijchs soen en Aleijdis sv voornoemde Erenbertus (samen ½) 

(1) een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Scoervoertse 

Hoeve, tussen Johannes van den Zande enerzijds en Goeswinus Steenwech 

anderzijds, (2) een stuk eusel, gelegen aan het eind van voornoemd stuk 

land, tussen voornoemde Johannes van den Zande enerzijds en voornoemde 
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Erenbertus Lodewijchs soen anderzijds, (3) 1/7 deel van 5 schelling, gaande 

uit een beemd, gnd Puppelbeemd, in Hal; de uitgifte geschiedde voor 1/7 

deel van de cijnzen en cijnshoenderen, die voornoemde Truda en Johannes 

moeten leveren aan Theodericus van der Poerten, en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, een helft door Johannes Leenman en de andere helft door de 

anderen. 

 

Truda relicta quondam Arnoldi dicti Erenbrechts soen cum tutore et 

Johannes de Berze maritus et tutor ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie 

dictorum Trude et Arnoldi peciam terre (dg: sitam et peciam pascue dicte 

eeusel sibi adiacentem) sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco 

dicto Scoervoertsche Hoeven inter hereditatem Johannis van den Zande ex 

uno et inter (dg: Erenberti Lodewijc) Goeswini Steenwech ex alio et 

peciam pascue dicte eeusel sitam ad finem dicte pecie terre inter 

hereditatem dicti Johannis van den Zande ex uno et inter hereditatem 

Erenberti Lodewijchs soen ex alio #+{BP 1177 f 362v 06 invoegen}# ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Johanni Leenman et #dicto# 

Erenberto Lodewijchs soen et Aleijdi (dg: ux) #sorori# eiusdem Erenberti 

(dg: dic) scilicet (dg: p) mediatim (dg: dic) a dicto Johanne Leenman et 

mediatim a dictis Erenberto et Aleijde possidendas pro una septima parte 

censuum #et pullorum censualium# quos dicta Truda et Johannes (dg: Th 

Joh) Theoderico van der Poerten solvere tenentur danda ab eis etc atque 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda 

(dg: sibi ab alio) #dicte Trude ad eius vitam et post eius vitam dicto 

Johanni de Berze# mediatim a Johanne Leenman et mediatim ab aliis 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

cum tutore et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt scilicet 

dictus Johannes Leenman pro una medietate et Erenbertus et Aleijdis #cum 

tutore# pro reliqua medietate. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 06 do 23-05-1387. 

{invoegen in BP 1177 f 362v 05} +. et septimam partem (dg: quin se) 

quinque solidorum monete solvendorum hereditarie ex prato quodam (dg: 

sito in Hal) dicto Puppelbeemt sito in Hal. 

 

BP 1177 f 362v 07 do 23-05-1387. 

Thomas zvw Walterus gnd Scadewijc droeg over aan Nijcholaus van Kessel ¼ 

deel van de navolgende erfgoederen, in Kessel, (1) 14 hont land, in de 

hoeve van Henricus van Mameren, (2) 2 hont land, ter plaatse gnd op de 

Voorste Ort, (3) 4 hont land, ter plaatse gnd op de Achterste Ort, (4) 4 

hont land, ter plaatse gnd op Geen Veergebroeke, (5) 7 maten land ter 

plaatse gnd Strobroek, welk ¼ deel voornoemde Thomas gekocht had van 

Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen. 

 

Thomas filius quondam Walteri dicti Scadewijc quartam partem hereditarum 

infrascriptarum sitarum in parochia de Kessel scilicet quatuor#decim# 

hont terre sitorum in manso Henrici de Mameren item duorum hont terre 

sitorum in loco dicto op den Vorsten Ort item quatuor hont terre sitorum 

in loco dicto op den Aftersten Ort item quatuor hont terre sitorum in 

loco dicto op Gheen Veergebroeke item septem mensurarum terre sitarum 
!loco dicto Strobroec quam quartam partem dictarum hereditatum dictus 

Thomas erga Goeswinum filium quondam Theoderici de Vlimen emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Nijcholao de Kessel cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 08 do 04-07-1387. 

Gerardus van Osse verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Gerardus de Osse prebuit et reportavit. Testes Ywanus et Aa datum quinta 

post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 362v 09 do 04-07-1387. 

Willelmus Vos nzvw Henricus Vos van Hezewijc, Walterus van Lijnen en 

Albertus Zuermont beloofden aan Willelmus Arts soen van Helmont 65 gulden 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Willelmus Vos filius naturalis quondam Henrici Vos de Hezewijc Walterus 

de Lijnen #et# Albertus Zuermont promiserunt Willelmo Arts #soen# de 

Helmont sexaginta quinque gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 10 do 04-07-1387. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 11 do 04-07-1387. 

Nijcholaus van Kessel droeg over aan hr Theodericus Snoec priester, tbv 

Margareta, Katherina en Henricus, nkv voornoemde hr Theodericus, 4 vadem 

land, in Kessel, ter plaatse gnd de Voorste Ort en de Achterste Ort, tussen 

hr Theodericus Snoec priester enerzijds en Albertus zvw Henricus van Kessel 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. Zou een van 

voornoemde kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat voornoemd 

land naar de andere kinderen. Zouden alle kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat het erfgoed naar erfg van voornoemde hr Theodericus. 

 

(dg: Solvit). 

Nijcholaus de Kessel (dg: quinque) #quatuor# mensuras #dictas vadem# 

terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto den Vorsten Ort et den 

Eftersten Ort inter hereditatem domini Theoderici Snoec presbitri ex uno 

et inter hereditatem Alberti filii quondam Henrici de Kessel ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit domino Theoderico (dg: Snoec) Snoec 

presbitro ad opus (dg: Theoderici) #Margarete# Katherine et Henrici (dg: 

libe) puerorum naturalium dicti domini (dg: H) Theoderici promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: oneribus ad hoc 

spectantibus et infra) zeghediken et (dg: f) aqueductibus et fossatis ad 

hoc spectantibus et infra terram sitis tali condicione si (dg: dic p..) 

aliquis dictorum puerorum decesserit sine prole legitima extunc dicta! ad 

alios eorum supervivium remanentium devolvetur et si omnes decesserint 

sine prole legitima extunc dicta hereditas ad heredes dicti domini 

Theoderici devolvetur hoc addito quod dictus dominus Theodericus dictam 

hereditatem possidet quoad vixerit. Testes (dg: datum supra) testes 

Ywanus et Aa datum quinta post Petri et Pauli. 

 

BP 1177 f 362v 12 do 04-07-1387. 

Elizabeth wv Johannes Metten soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 26 schelling, aan haar verkocht door Ghisbertus gnd 

Bollaert. 

 

Solvit 3 (dg: plack) #grossos#. 

Elizabeth relicta quondam Johannis Metten soen hereditarium censum 

viginti sex solidorum venditum sibi a Ghisberto dicto Bollaert prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 362v 13 do 04-07-1387. 

Petrus Loeder verkocht aan Johannes Goeswijns soen een stukje erfgoed van 

een erfgoed van voornoemde Petrus, in Den Bosch, in een straat die loopt 

vanaf de Vughterstraat voor het huis van wijlen Arnoldus Berwout naar de 
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stadsmuur, welk stukje ligt tussen voornoemde Johannes Goeswijns soen 

enerzijds en voornoemde muur anderzijds, en welk stukje 7 voet lang is. 

 

Petrus Loeder particulam hereditatis #de hereditate dicti Petri# sitam in 
!in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante domum quondam Arnoldi 

Berwout versus murum oppidi de Busco (dg: inter hereditatem ad finem 

dicte hereditatis dicti Petri ?ibidem) #et que pars sita est# inter 

hereditatem Johannis Goeswijns soen ex !alio et (dg: ex) inter dictum 

murum ex alio et #que# particula continet in longitudine septem pedatas 

prout ibidem sita est vendidit dicto Johanni Goeswijns soen promittens 

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

supra. 

 

1177 mf10 B 04 f.363. 

 in octavis ascensionis: donderdag 23-05-1387. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 07-06-1387. 

 

BP 1177 f 363r 01 do 23-05-1387. 

Franco van Baest verkocht aan Arnoldus Houtappel Jacobs soen 2 bunder beemd 

in de beemden van Oirschot, ter plaatse gnd Vaarlaar, tussen erfgoed gnd 

Loebroek enerzijds en voornoemde Franco anderzijds, met een eind strekkend 

aan de helft van de plaats gnd die Nieuwe Aa Leie en met het andere einde 

aan de tuin van voornoemde Franco, belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 4 pond geld aan de heer van Helmond. Er zijn rechten van 

wegen. 

 

Franco de Baest duo bonaria prati sita in (dg: loco dicto Wippen) pratis 

de Oerscot in loco dicto Va[er]laer inter hereditatem dictam Loebroec ex 

uno et inter hereditatem dicti Franconis ex alio tendentia cum uno fine 

ad (dg: locum) medietatem loci dicti die Nuwe Aa Leije et cum reliquo 

fine ad ortum dicti Franconis ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium cen) 

hereditarie vendidit Arnoldo Houtappel Jacobs soen promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu 

quatuor librarum monete domino de Helmont exinde solvendis. Testes (dg: 

Ghemert et Erpe datum in octavis ascensionis) salvo unicuique suo jure 

eundi redeundi et pergendi per dicta (dg: p) duo bonaria qui jus habent 

in (dg: esd) eisdem eundi redeundi et pergendi. Testes Ywanus et Aa datum 

in octavis ascensionis. 

 

BP 1177 f 363r 02 do 23-05-1387. 

Voornoemde Arnoldus Houtappel beloofde aan hr Ancelmus van Baest, tbv 

Willelmus Bierken, 32 franken of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

11-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Houtappel promisit domino Ancelmo de Baest ad opus 

Willelmi Bierken XXXII francken #seu valorem# ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 03 vr 07-06-1387. 

Petrus van Baest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Baest prebuit et reportavit. Testes Luce et Berwout datum in 

crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 363r 04 vr 07-06-1387. 

Franco van Baest verkocht aan Johannes Everaets soen van Spoerdonc een stuk 

beemd34 in Oirschot ter plaatse gnd in Hein Papen Broek, tussen een dijk 

behorend aan Johannes van Audenhoven enerzijds en Henricus van den Heijden 

anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met het andere eind 

                         
34 Zie → BP 1180 p 128v 04 do 12-02-1394, verkoop van dit stuk beemd. 
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aan de helft van de plaats gnd die Aa Leie, belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 40 schelling geld per bunder aan de heer van Helmond. 

 

Franco de Baest peciam prati sitam in parochia de Oerscot in loco dicto 

(dg: Wipp) in Heijn Papen Broec inter (dg: hereditatem) aggerem quendam 

spectantem ad Johannem de Audenhoven ex uno et inter hereditatem Henrici 

van den Heijden ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad medietatem loci dicti die (dg: Al) Aa Leije ut dicebat 

(dg: de) hereditarie vendidit Johanni Everaets soen de Spoerdonc 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

et hereditario censu XL solidorum monete de quolibet bonario dicte pecie 

prati domino de Helmont solvendo. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 05 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Johannes beloofde aan Johannes van Audenhoven 48 franken of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit Johanni de Audenhoven XLVIII franken seu valorem 

ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1177 f 363r 06 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Henricus van der Heijden een stuk 

beemd in Oirschot, in de plaats gnd Hein Papen Broek, tussen Johannes 

Everaets soen van Spoerdonc enerzijds en Walterus zv Willelmus die Cort van 

Spoerdonc anderzijds, strekkend met een eind aan Arnoldus van der Braken en 

met het andere eind aan de gemeint. 

 

Dictus Franco de Baest peciam prati sitam in pratis de Oerscot in loco 

dicto Heijn Papen Broec inter (dg: ..) hereditatem Johannis Everaets soen 

de Spoerdonc ex uno et inter hereditatem Walteri filii (dg: quondam) 

Willelmi die Cort de Spoerdonc ex alio tendentem cum uno (dg: ad) fine ad 

hereditatem Arnoldi van der Braken et (verbeterd uit: ex) cum reliquo 

fine (dg: ad hereditatem) ad communitatem hereditarie vendidit Henrico 

van der Heijden promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 07 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Johannes van Audenhoven 32 franken of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit Johanni de Audenhoven XXXII francken seu valorem 

ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 08 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Walterus die Cort zv Willelmus 

Cort een stuk beemd aldaar, tussen Henricus van der Heijden enerzijds en 

Willelmus zv Willelmus gnd die Cort (een van beide is vader van voornoemde 

Walterus) anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met het 

andere eind aan de helft van de plaats gnd die Aa Leie. 

 

Dictus Franco peciam prati sitam (dg: in) ibidem inter hereditatem (dg: 

Walt) Henrici van der Heijden ex uno et inter hereditatem Willelmi #filii 

Willelmi# dicti die Cort ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem 

et cum reliquo fine ad (dg: hereditatem Arnoldi van der Braken) 

#medietatem loci dicti die Aa Leije# ut dicebat vendidit Waltero die Cort 

(dg: filio dicti) filii dicti Willelmi Cort promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 09 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Walterus beloofde aan Johannes van Audenhoven 16 franken of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 
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Dictus Walterus promisit (dg: de) Johanni de Audenhoven XVI francken seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 363r 10 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Willelmus zv Willelmus Cort een 

stuk beemd aldaar, tussen Walterus die Cort zv voornoemde Willelmus die 

Cort enerzijds en Willelmus van der Vloet anderzijds, strekkend met een 

eind aan de gemeint en met het andere eind aan de helft van de plaats gnd 

die Aa Leie. 

 

Dictus Franco peciam prati sitam ibidem inter hereditatem Walteri die 

Cort filii Willelmi die Cort ex uno et inter hereditatem (dg: Theoderici) 

Willelmi van der Vloet ex alio ut dicebat (dg: he) tendentem cum uno fine 

ad communitatem et cum reliquo fine ad medietatem loci dicti die Aa Leije 

hereditarie vendidit (dg: dicto) Willelmo filio dicti Willelmi Cort 

promittens (dg: ut) ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 11 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Johannes van Audenhoven 16 franken of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Johanni de Audenhoven XVI francken seu valorem 

ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 12 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Willelmus van der Vloet ev Jutta 

de Ellaer een stuk beemd aldaar, tussen Willelmus zv Willelmus Cort en 

Arnoldus van der Braken enerzijds en Theodericus van de Vloet zv Johannes 

van der Vloet anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met het 

andere eind aan Johannes van Audenhoven, zoals daar afgepaald. 

 

Dictus Franco peciam prati sitam ibidem inter hereditatem Willelmi filii 

Willelmi cort et Arnoldi van der Braken ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van de Vloet filii Johannis van der Vloet ex alio tendentem 

cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

de Audenhoven (dg: ut) prout ibidem limitata est vendidit (dg: 

Theoderico) Willelmo (dg: filio) van der Vloet marito Jutte #de# Ellaer 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 13 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Johannes van Audenhoven 48 franken of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Johanni de Audenhoven XLVIII francken seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 363r 14 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Theodericus van der Vloet zv 

Johannes van der Vloet een stuk beemd aldaar, tussen Willelmus van der 

Vloet ev Jutta van Ellaer enerzijds en Egidius van der Scueren anderzijds, 

strekkend met een eind aan de gemeint en met het andere eind aan Johannes 

van Audenhoven. 

 

Dictus Franco peciam prati sitam ibidem inter hereditatem Willelmi van 

der Vloet mariti Jutte de Ellaer ex uno et inter hereditatem Egidii van 

der Scueren ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad hereditatem Johannis de Audenhoven (dg: ex alio hereditatem) 

hereditarie vendidit Theoderico van der Vloet filio Johannis van der 
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Vloet promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 15 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Johannes van Audehoven een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Oirschot, gaande uit voornoemd stuk beemd, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum Johanni de Audehoven 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Oerscot 

hereditarie purificationis et in Oerscot ex dicta pecia prati. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 16 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Johannes van Audenhoven 56 franken of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit Johanni de Audenhoven LVI francken seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 363r 17 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Egidius van der Scueren een stuk 

beemd aldaar, tussen Theodericus van der Vloet zv Johannes van der Vloet 

enerzijds en Jacobus zv Jacobus van Baest anderzijds, strekkend met een 

eind aan de gemeint en met het andere eind aan Johannes van Audenhoven. 

 

Dictus Franco peciam prati sitam ibidem inter hereditatem (dg: Egidii) 

Theoderici van der Vloet filii Johannis van der Vloet ex uno et inter 

hereditatem Jacobi filii Jacobi de Baest ex alio tendentem cum uno fine 

ad communitatem et cum reliquo fine ad (dg: J) hereditatem Johannis de 

Audenhoven hereditarie vendidit Egidio van der Scueren promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 18 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Egidius beloofde aan Johannes van Audenhoven 56 franken of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Egidius promisit Johanni de Audenhoven LVI francken seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363r 19 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Egidius beloofde aan Johannes van Audenhoven een n-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot uit voornoemd stuk 

beemd te leveren. 

 

Dictus Egidius promisit se daturum et soluturum Johanni de Audenhoven 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Oerscot 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex dicta pecia prati. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 05 f.363v. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 25-05-1387. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 28-05-1387. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 29-05-1387. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 30-05-1387. 

 

BP 1177 f 363v 01 za 25-05-1387. 

Destijds had Willelmus zvw Johannes Kersmaker overgedragen aan Egidius zvw 

Arnoldus gnd van den Bossche alias gnd Wolpharts en Johannes zvw Paulus 

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

ouders. Vervolgens hadden Henricus, Johannes en Paulus, kvw Johannes 
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Kersmaker, Ghiselbertus zv Ghibo gnd Kesselman, zijn vrouw Heijlwigis dvw 

voornoemde Johannes Kersmaker, Hermannus, Heijlwigis, Mechtildis en 

Aleijdis, kv Johannes van Scijnle, en Egidius gnd Lange Gielijs ev 

Katherina dvw voornoemde Johannes Kersmaker afstand gedaan tbv voornoemde 

Egidius zvw Arnoldus van den Bossche en Johannes zvw Paulus Kersmaker van 

de helft van een b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, die wijlen 

voornoemde Johannes Kersmaker beurde, gaande uit erfgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes Kersmaker, ter plaatse gnd die Loefort. Voornoemde 

Egidius zvw Arnoldus van den Bossche en Johannes zvw Paulus Kersmaker 

droegen thans over aan Johannes zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen, 

tbv voornoemde Theodericus, (1) voornoemde helft van de b-erfpacht van 9 

mud rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemde goederen van wijlen 

voornoemde Johannes Kersmaker, gelegen ter plaatse gnd Loefort, (2) hun 

deel in 11 morgen land van wijlen voornoemde Johannes Kersmaker, in 

Rosmalen, naast de plaats gnd die Loefortse Hoeve enerzijds en een gemene 

waterlaat gnd wetering anderzijds,(3) hun deel in 8 morgen land van wijlen 

voornoemde Johannes Kersmaker, aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en 

een gemene dijk aldaar anderzijds, (4) hun deel in 8 lopen land van wijlen 

voornoemde Johannes Kersmaker, gnd die Westelvoert, ter plaatse gnd die 

Loefortse Hoeve, tussen Jacobus Oeden enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met de gebouwen van deze erfgoederen. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus filius (dg: quondam Willelmus 

filius) quondam Johannis Kersmaker omnia et singula (dg: si) bona sibi de 

morte quondam suorum parentum jure successionis hereditarie advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie supportasset Egidio 

filio quondam Arnoldi dicti van den Bossche alias dicti Wolpharts et 

Johanni filio quondam Pauli Kersmaker prout in litteris et cum deinde 

Henricus Johannes et Paulus liberi quondam Johannis Kersmaker 

Ghiselbertus filius Ghibonis dicti Kesselman et Heijlwigis eius uxor 

filia dicti quondam Johannis Kersmaker Hermannus Heijlwigis Mechtildis et 

Aleijdis liberi (dg: q) Johannis de Scijnle atque Egidius dictus Lange 

Gielijs maritus et tutor Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Kersmaker super medietate hereditarie paccionis novem modiorum 

siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Johannes Kersmaker 

solvendam habuit hereditarie ex hereditatibus quibusdam #dicti quondam 

Johannis Kersmaker# sitis in loco dicto die Loefort ad opus dictorum 

Egidii filii quondam Arnoldi van den Bossche et Johannis filii quondam 

Pauli Kersmaker hereditarie renunciassent prout hec et alia in litteris 

scabinorum de Busco eciam continentur quas vidimus etc constituti igitur 

coram scabinis dicti Egidius filius quondam Arnoldi van den Bossche et 

Johannes filius quondam Pauli Kersmaker dictam medietatem dicte 

hereditarie paccionis novem modiorum siliginis mensure de Busco solvende 

hereditarie ex dictis hereditatibus dicti quondam Johannis Kersmaker 

sitis in loco dicto Loefort insuper #totam partem eis competentem# 

undecim iugera terre #dicti quondam Johannis Kersmaker# sita in parochia 

de Roesmalen iuxta locum dictum die Loefortssche Hoeve ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem aqueductum dictum weteringe ex alio #totam 

partem et omne jus ...# item octo iugera terre dicti quondam Johannis 

Kersmaker sita ibidem inter communem plateam ex uno et inter communem 

aggerem #ibidem# ex alio item #totam partem et jus eis competentes# octo 

lopinatas terre dicti quondam Johannis Kersmaker dictas die Westelvoert 

sitas in loco dicto die Loefortssche Hoeve inter hereditatem Jacobi Oeden 

ex uno et inter (dg: .) communem plateam ex alio simul cum edificiis ad 

dictas hereditates de jure spectantibus ut dicebant hereditarie 

supportaverunt #Johanni filio# Theoderici filii quondam Johannis de 

Gherwen #ad opus eiusdem Theoderici# cum dictis litteris et aliis et jure 

occacione premissorum promittens dictus Egidius filius quondam Arnoldi 

van den Bossche ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: deponere) 

in dicta (dg: p) medietate paccionis et in dictis hereditatibus die 

Loefort sitis deponere promittens Johannes filius quondam Pauli ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ouden et Berwout 

datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1177 f 363v 02 za 25-05-1387. 

Egidius van den Bossche zvw Arnoldus Wolpharts soen droeg over aan Johannes 

zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen, tbv voornoemde Theodericus, (1) 19 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefort, tussen een gemene weg 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) ½ mudzaad land, gnd die 

Westervoert, tussen Jacobus Oeden soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan hem overgedragen door Johannes zvw Johannes Goeswijns soen. 

 

Egidius van den Bossche filius quondam Arnoldi Wolpharts soen decem et 

novem iugera terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Loefort 

inter communem plateam ex uno et inter communitatem ibidem ex alio atque 

dimidiam modiatam terre dictam communiter die Westervoert sitam inter 

hereditatem Jacobi Oeden soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

(dg: ut) supportatas sibi #(dg: Johanni)# a Johanne filio quondam 

Johannis Goeswijns soen prout in litteris supportavit #Johanni filio# 

Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen #ad opus eiusdem Theoderici# 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem exparte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363v 03 di 28-05-1387. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela verkocht aan Ludolphus zvw Ludolphus gnd Jans 

soen van Boemel een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd te Loeswijk, in Mierlo, 

welke goederen cijnsgoederen en allodia zijn, uitgezonderd 21 lopen 

roggeland, in voornoemde goederen gelegen, die feodale cijnsgoederen zijn. 

Reeds belast met 4 pond gemeen paijment. 

 

Willelmus (dg: Boden) filius quondam Bodonis de Tiela hereditarie 

vendidit Ludolpho filio quondam Ludolphi dicti Jans soen de Boemel 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco #tradendam# ex bonis 

(dg: de) dictis te Loeswijc sitis in parochia de Mierle et ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis et que bona cum suis attinentiis dictus venditor integraliter 

(dg: per) bona censualia et allodia esse dicebat exceptis XXI lopinatis 

terre siliginee in dictis bonis sitis quas XXI lopinatas terre dictus 

venditor bona censualia feodalia esse dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam (dg: d) obligationem deponere exceptis quatuor 

libris communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Ywanus et Berwout datum tercia post penthecostes. 

 

BP 1177 f 363v 04 wo 29-05-1387. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 144 (122), 29-05-1387. 

Luijtgardis wv Arnoldus van der Horst bontwerker en Johannes bvw voornoemde 

Arnoldus verkochten aan Franco van Ghestel en Godefridus Sceijvel, tbv de 

kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, huizen en erven van voornoemde 

wijlen Arnoldus, in Den Bosch, naast het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist, 

tussen erfgoed van hr Walterus Meelman priester enerzijds en een sloot 

anderzijds. Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch 

droeg het aandeel dat de armen in voornoemde zaken toekomt over aan 

voornoemde Franco en Godefridus, tbv de kerkfabriek. 

 

Luijtgardis relicta quondam Arnoldi van der Horst #pellificis# cum tutore 

et Johannes frater eiusdem quondam Arnoldi domos et areas (dg: ... sitas) 

dicti quondam Arnoldi sitas in Busco iuxta cijmitherium sancti Johannis 

evangeliste inter hereditatem domini Walteri Meelman presbitri ex uno et 

inter (dg: communem) quoddam fossatum ex alio ut dicebant vendiderunt 

Franconi de Ghestel et Godefrido Sceijvel ad opus fabrice ecclesie sancti 

Johannis in Busco (dg: pro) supportaverunt cum litteris et jure 
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promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Quo facto Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in 

Busco consensu et voluntate provisorum etc ex parte et nomine dicte mense 

sancti spiritus et ex parte pauperum in Busco totam partem et omne eis in 

premissis competentes seu competituras (dg: ad opus dicte fabrice sancti 

Johannis renunciavit) dictis Franconi et Godefrido ad opus dicte fabrice 

supportavit promittens nomine ... supra ratam servare. Testes Ywanus et 

Rover datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 363v 05 wo 29-05-1387. 

Voornoemde Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch 

beloofde aan Johannes van der Horst, tbv hem en Elizabeth dvw Mathijas die 

Brouwer, een lijfrente35 van 4 franken of de waarde, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1387), gaande uit alle goederen van het Geefhuis. 

Voornoemde Johannes zal deze lijfrente zijn leven lang beuren en na zijn 

overlijden zal Elizabeth deze lijfrente beuren. 

 

Dictus Albertus Wael (dg: ip) tamquam procurator mense sancti spiritus in 

Busco cum consensu etc promisit Johanni van der Horst ad opus sui et ad 

opus Elizabeth filie quondam Mathije die Brouwer (dg: v) quod dicta mensa 

dabit et exsolvet dictis Johanni et Elizabeth (dg: vita .. vita) vitalem 

pensionem quatuor francken seu valorem anno quolibet ad vitam dicte 

Elizabeth et non ultra (dg: penthecostes ex bonis dicte mense mense) 

mediatim (dg: Remigii et mediatim) nativitatis Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex omnibus 

bonis dicte mense tali condicione quod dictus Johannes dictam pensionem 

(dg: ad) ad suam vitam (dg: dicte Elizabeth) dicta Elizabeth manente 

superviva (dg: per) integraliter percipiet et possidet scilicet post 

decessum dicti Johannis dicta Elizabeth dictam pensionem ad eius (dg: s) 

vitam possidebit videlicet (dg: qu q dicta contingat) quamcito contingat 

dictam Elizabeth mori extunc dicta mensa et eius bona a solucione dicte 

pensionis erunt quiti et absoluti. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 363v 06 do 30-05-1387. 

Margrieta ndv Goeswinus gnd Jacobs soen droeg over aan Johannes gnd Metten 

soen, tbv Katherina gnd Gheijlincs dochter mv voornoemde Margareta, voor de 

duur van het leven van voornoemde Katherina, de helft van een huis en 

tuinen, in Erp, achter de plaats gnd die Berge, tussen Bartholomeus gnd 

Meus bv voornoemde Margareta enerzijds en Gerardus van den Berghe 

anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Margareta. 

 

Solvit. 

Margrieta filia naturalis Goeswini dicti Jacobs soen cum tutore 

#medietatem# domus et ortorum sitorum in parochia de Erpe retro locum 

dictum die Berghe inter hereditatem Bartholomei (dg: f) dicti Meus 

fratris dicte Margarete ex uno et inter (dg: inter) hereditatem Gerardi 

van den Berghe ex alio supportavit Johanni dicto Metten soen ad opus 

Katherine dicte Gheijlincs dochter matris dicte (dg: Katherine) 

#Margarete# ab eadem Katherina quoad vixerit et non ultra possidendam 

promittens (dg: ratam servare) cum tutore (dg: ratam) warandiam (dg: et 

ob) tali condicione quod dicta medietas statim post decessum dicte 

Katherine ad dictam Margaretam revertetur. Testes Ywanus et Berwout datum 

quinta post penthecostes. Tradetur littera dicte Margarete. 

 

BP 1177 f 363v 07 do 30-05-1387. 

Petrus van Bascot verkocht aan zijn broer Mathijas een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, gaande uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit een akker, 

                         
35 Zie → BP 1180 p 560v 04 za 20-05-1396, overdracht van de lijfrente. 
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behorend aan Walterus Metten, in Hilvarenbeek, welke pacht van 2 mud 

behoorde aan Katherina mv voornoemde verkoper, en welke pacht van 2 mud 

voornoemde Katherina overgedragen had aan voornoemde verkoper. De brief 

overhandigen aan hem of aan Johannes van de Kloot. 

 

Solvit. 

Petrus de (dg: Baest) #Bascot# hereditarie vendidit (dg: L) Mathije suo 

fratri hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco Hild[waren]beke 

tradendam) ex hereditaria paccione duorum modiorum dicte mensure quam 

#paccionem duorum modiorum# se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis et in Hildwarenbeke tradendam ex quodam agro terre 

spectante ad Walterum Metten sito in parochia de Hildwaren Beke et (dg: 
?q) que paccio duorum modiorum siliginis ad Katherinam matrem dicti 

venditoris spectare consuevit et quam paccionem duorum modiorum siliginis 

dicta Katherina dicto venditori resignavit et supportavit ut dicebat 

promittens warandiam et [obligationem] in dicta paccione existentem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Johanni de Globo. 

 

1177 mf10 B 06 f.364. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 30-05-1387. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1387. 

 anno LXXXVII mensis maij die penultima: donderdag 30-05-1387. 

 

BP 1177 f 364r 01 do 30-05-1387. 

Goeswinus Jacobs soen en zijn zoon Jacobus verklaarden dat Willelmus zv 

Johannes Metten soen van Erpe buiten de kost van zijn voornoemde vader 

Johannes Metten soen is geweest gedurende 6 weken 3 dagen en langer, welke 

periode inging daags na afgelopen Sint-Bartholomeus (op za 25-08-1386). 

 

Nos Ywanus et Berwout notum facimus quod constituti coram nobis Goeswinus 

(dg: Jac) Jacobs soen et Jacobus eius filius qui deposuerunt ....... sub 

(?dg: ad) eorum j[urameto] ad requisitionem judicis quod Willelmus filius 

Johannis Metten soen de Erpe fuit extra domum convictum et expensas dicti 

Johannis Metten soen sui patris per spacium sex septimanarum et trium 

dierum et amplius quod #spacium# post (dg: festum Bartholomei) crastinum 

beati Bartholomei proxime (dg: futurum) preteritum sine medio 

seq[uebatur]. Datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 364r 02 do 04-07-1387. 

Johannes van den Eijnde van Lijt verkocht aan Ghiselbertus Coppen soen (1) 

¼ deel in een stuk land, in Lith, ter plaatse gnd in die Beemden, tussen 

Margareta Ghiben enerzijds en Johannes Tefelen anderzijds, welk ¼ deel 

jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander ¼ deel in voornoemd stuk land, 

behorend aan Johannes van Cunden, (2) ¼ deel in een stuk land, in Lith, ter 

plaatse gnd in die Beemden, tussen Jacobus Arts soen enerzijds en Arnoldus 

Pouwels soen anderzijds, welk ¼ deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een 

ander ¼ deel in voornoemd stuk land, behorend aan Walterus gnd Bachuus 

soen, (3) een stuk land, gnd een dWorgart, in Lith, ter plaatse gnd op die 

dWargarden, tussen Henricus van den Rieke enerzijds en Willelmus Hebrechts 

soen anderzijds, met 13 voet maasdijk, belast met deze 13 voet maasdijk, 

zegedijken, waterlaten en sloten, en 8 penning cijns aan het kapittel van 

Luik. De brief overhandigen aan Theodericus van Kessel. 

 

Solvit. 

Johannes van den (dg: Eijnde) Eijnde de Lijt quartam partem ad se 

spectantem in quadam #pecia# terre sita in parochia de Lijt in loco dicto 

in die Beemden inter hereditatem (dg: Johannis de ?Conden) Margarete 

Ghiben ex uno et inter hereditatem Johannis Tefelen ex alio et que quarta 

pars annuatim dividitur contra unam aliam quartam spectantem ad Johannem 

de Cunden in dicta pecia terre item quartam partem ad se spectantem in 
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pecia terre sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Jacobi 

Arts soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Pouwels soen et que quarta 

pars annuatim dividitur contra unam aliam quartam partem spectantem ad 

Walterum dictum Bachuus soen in dicta pecia terre item peciam terre 

dictam een (dg: dV) dWorgart sitam in dicta parochia in loco dicto op die 

dWargarden inter hereditatem Henrici van den (dg: Reke) #Rieke# ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Hebrechts soen ex alio (dg: ut dicebat he) 

simul cum XIII pedatis aggeris Mose ad hoc spectantibus hereditarie 

vendidit Ghiselberto Coppen soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis dictis XIII pedatis aggeris Mose Zegedike aqueductibus 

et fossatibus ad spectantibus et octo denariis census capitulo Leodiensi 

exinde solvendis annuatim. Testes Ywanus et Berwout datum quinta post Pe 

Pau. Tradetur littera Theoderico de Kessel. 

 

BP 1177 f 364r 03 do 30-05-1387. 

Arnoldus gnd van Buchoven ev Margareta dvw Johannes smid van Enghelen 

verkocht aan Johannes Oem van Buchoven twee kamers met ondergrond en een 

deel van een tuin uit het erfgoed van wijlen voornoemde Johannes smid, welk 

erfgoed ligt in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Walterus 

van Evershoet enerzijds en een straatje dat loopt van de Orthenstraat naar 

de Haven anderzijds, welke twee kamers met ondergrond en deel van de tuin 

liggen tussen een kamer van Henricus zvw Willelmus gnd Stevens soen van 

Enghelen enerzijds en de Haven anderzijds, strekkend van genoemd straatje 

achterwaarts tot aan een weg die behoort aan genoemde Henricus en aan 

Johannes zvw Godefridus van den Elshout, zoals afgepaald, het gehele 

erfgoed van voornoemde wijlen Johannes smid belast met 1/3 deel van de 

hertogencijns en 1/3 deel van een b-erfcijns van 12 pond 10 schelling geld. 

 

Arnoldus dictus de Buchoven maritus et legitimus ut asserebat Margarete 

sue uxoris filie quondam Johannis fabri de Enghelen duas cameras cum suis 

fundis et pars orti de hereditate (dg: q) dicti quondam Johannis fabri 

que (dg: f) hereditas sita (dg: -s) est in Busco in vico (dg: b) Orthensi 

inter hereditatem Walteri de Evershoet ex uno et inter quendam viculum 

tendentem ibidem a vico Orthensi versus aquam dictam die Haven ex alio 

que due camere cum suis fundis et pars orti site sunt inter quandam 

cameram Henrici filii quondam Willelmi dicti Stevens soen de Enghelen ex 

uno et inter aquam dictam die Haven ex alio tendentes a dicto viculo 

retrorsum usque ad quandam viam ad dictum (dg: Hem) Henricum et ad 

Johannem filium quondam Godefridi van den (dg: Elshoet) Elshout 

spectantem prout dicte due camere cum suis fundis et pars orti ibidem 

site sunt et limitate ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Oem de 

Buchoven promittens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepta tercia parte census domini censu et #tercia 

parte# hereditarii census (dg: XIII librarum) #XII librarum et X 

solidorum# monete ex (dg: ex) integra (dg: g) hereditate dicti quondam 

Johannis fabri (dg: .) de jure solvendis. Testes Ywanus et Rover (dg: 

datum supra) datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 364r 04 do 30-05-1387. 

Johannes van den Elshout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Elshout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 05 do 30-05-1387. 

Goeswinus Model zvw Bertoldus zv Theodericus gaf uit aan Willelmus zvw 

Henricus gnd Neveken van Zoemeren een stuk beemd, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd die Bemmer, tussen Theodericus Roefs soen enerzijds en 

Theodericus Stinen soen van Herende anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen. 
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Goeswinus Model filius quondam Bertoldi filii Theoderici peciam (dg: 

terre) #prati# sita! in parochia de (dg: Arle) Beke prope (dg: B) Arle in 

loco dicto die Bemmer inter hereditatem Theoderici Roefs soen ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Stinen soen de Herende ex alio dedit ad 

hereditarium censum Willelmo filio quondam Henrici dicti Neveken de 

Zoemeren ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu III aude 

scilde seu valorem dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Ywanus et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 06 do 30-05-1387. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Goeswinus Moedel 51 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Goeswino Moedel (dg: LIII) LI aude scilde 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 07 do 30-05-1387. 

De broers Gerardus, Johannes en Engbertus, kvw Danijel van den Acker, en 

Jacobus zv Johannes gnd Jordens soen ev Elizabeth dvw voornoemde Danijel 

verkochten aan Willelmus van Overacker de helft van een kamp van wijlen 

voornoemde Danijel, in Eilde, ter plaatse gnd Bordelaar, tussen Joseph van 

Casteren enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, met een eind strekkend 

aan wijlen Henricus Rode en met het andere eind aan Otto Herbrechts soen, 

belast met de grondcijns. 

 

Gerardus (dg: van den Acker) Johannes Engbertus fratres liberi quondam 

Danijelis van den Acker et Jacobus filius Johannis dicti Jordens soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Danijelis (dg: quendam campum) medietatem cuiusdam campi dicti 

quondam Danijelis (dg: dicti d..) siti in Eilde in loco dicto Bordelaer 

inter hereditatem Joseph de Casteren ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem ex alio tendentem cum uno (dg: ad) fine ad 

hereditatem quondam Henrici Rode et cum reliquo fine ad hereditatem 

Ottonis Herbrechts soen (dg: ex alio) ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Willelmo van Overacker promittentes super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 08 do 30-05-1387. 

Johannes van Meijelsvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Meijelsvoert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 09 do 30-05-1387. 

Voornoemde verkopers verkochten de andere helft aan Johannes Bernts soen 

van Overmere. 

 

Dicti venditores reliquam medietatem vendiderunt Johanni Bernts soen de 

Overmere promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 10 do 30-05-1387. 

Johannes van Meijelsvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Meijelsvoert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 11 do 30-05-1387. 

Voornoemde Johannes droeg over aan hr Henricus nzvw Jacobus koster van 

Boxtel priester. Opgesteld in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, 

Ywanus Stierken, Johannes van den Zande en zijn kinderen Stephanus en 
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Erenbertus. 

 

A. 

Dictus Johannes supportavit domino Henrico filio naturali quondam Jacobi 

matricularii de Bucstel presbitro presentibus Johanne de Globo et Ywano 

Stierken Johanne van den Zande (dg: datum terca) Stephano et Erenberto 

eius liberis datum anno LXXXVII mensis maij die penultima hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 364r 12 do 30-05-1387. 

Johannes van den Zande en zijn kinderen Stephanus, Erenbertus, Aleijdis en 

Oda verkochten aan Jutta van den Aker een stuk land in Esch, achter de 

kerk, ter plaatse gnd Venakker, tussen Walterus Herbrechts soen enerzijds 

en Albertus gnd Abe Didden soen anderzijds, belast met 1/3 deel van 5 lopen 

rogge. 

 

Johannes van den Zande Stephanus et Erenbertus Aleijdis et Oda eius 

liberi cum tutore peciam terre (dg dictam) sitam in parochia de Essche 

retro ecclesiam ibidem in loco dicto Venacker inter hereditatem Walteri 

Herbrechts soen ex uno et inter hereditatem Alberti dicti Abe Didden soen 

ex alio ut dicebat hereditarie vendiderunt Jutte van den Aker 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepta (dg: 

s) tercia parte quinque (dg: lopinorum) lopinorum siliginis ex[inde 

solvendorum]. Testes Aa et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 13 do 30-05-1387. 

Willelmus zvw Rodolphus gnd Roefs van Volkel voller verkocht aan Ghibo gnd 

Jacobs soen een huis en erf van voornoemde wijlen Rodolphus, in Den Bosch, 

over de Beurdse Brug, tussen erfgoed van wijlen Johannes Lanen soen 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Sweertvegher, nu Walterus Penninc, 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 44 schelling 

geld. 

 

Willelmus filius quondam Rodolphi dicti Roefs de Volkel fullonis domum et 

aream (dg: s) dicti quondam Rodolphi sitam in Busco ultra pontem dictam 

die Boertsche Brugge inter hereditatem quondam Johannis Lanen soen ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici Sweertvegher (dg: ex alio) nunc ad 

(dg: Ghibone nem li Penninc) Walterum Penninc spectantem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghibo dicto Jacobs soen et supportavit 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu XLIIII solidorum monete 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 14 do 30-05-1387. 

Henricus Willems soen van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Willems soen de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 15 do 30-05-1387. 

Jacobus van den Placken beloofde aan Hadewigis ev Boudewinus zvw Petrus gnd 

Boudens soen, tbv voornoemde Boudewinus, 17 gulden met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Jacobus van den Placken promisit Hadewigi (dg: filie quondam Johannis 

dicti .......) uxori (dg: .) Boudewini filii quondam (dg: Boude) Petri 

dicti Boudens soen ad opus dicti Boudewini XVII gulden ad nativitatis 

(dg: Johannis) #Domini# proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364r 16 do 30-05-1387. 

Ghibo Jacobs soen beloofde aan Willelmus zvw Rodolphus gnd Roef van Volkel 

voller 23 gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te 
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betalen. 

 

Ghibo Jacobs soen promisit Willelmo filio quondam Rodolphi dicti Roef de 

Volkel fullonis (dg: XXIIII) XXIII gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 07 f.364v. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 30-05-1387. 

 anno LXXXVII mensis maij die penultima: donderdag 30-05-1387. 

 

BP 1177 f 364v 01 do 30-05-1387. 

Mechtildis dvw Henricus van Lijeshout droeg over aan Katherina des Wreden, 

tbv Johannes zvw haar man Gerardus Katherinen soen, ¼ deel, dat aan haar 

gekomen was na overlijden van wijlen haar voornoemde vader Henricus, in een 

huis en erf in Hintham, tussen voornoemde Katherina des Wreden enerzijds en 

kvw Gerardus van Ghestel anderzijds. 

 

Mechtildis filia quondam Henrici de Lijeshout cum tutore #quartam partem 

(dg: ad se spec) sibi de morte dicti quondam Henrici sui patris 

successione advolutam in# domo et area sita in Hijntham inter hereditatem 

Katherine des Wreden ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Gerardi (dg: be) de Ghestel ex alio ut dicebat (dg: ve) supportavit 

Katherine des (dg: Wre) Wreden (dg: ex) predicte #ad opus Johannis (dg: 

dicti) filii quondam Gerardi Katherinen soen eius mariti# promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et 

Berwout datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 364v 02 do 30-05-1387. 

Bela dvw Gerardus gnd Kavel droeg over aan Egidius die Doncker haar deel in 

de beemden gnd die Steenwert van wijlen voornoemde Gerardus, in Veghel, 

naast het water gnd die Aa (dg: naast de plaats gnd Steenweert) enerzijds 

en erfgoed gnd die Lake van wijlen Johannes Delijen soen anderzijds. 

 

Bela filia quondam Gerardi dicti Kavel cum tutore totam partem et omne 

jus sibi competentes (dg: p) in pratis #dictis die Steenwert# dicti 

quondam Gerardi sitis in parochia de Vechel (dg: in) iuxta aquam dictam 

die Aa (dg: iuxta locum dictum Steenweert) ex uno et hereditatem dictam 

die Lake Johannis quondam Delijen soen ex alio ut dicebat supportavit 

Egidio die Doncker promittens cum tutore ratam servare (dg: r). Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 364v 03 do 30-05-1387. 

Johannes Rover zvw Johannes van Vladeracken verkocht aan Jacobus van den 

Wiel een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, op de plaats gnd die Zile, op de hoek aldaar richting het kleine 

begijnhof, aan hem overgedragen door Albertus zvw Arnoldus gnd Gruter 

koopman. 

 

Johannes Rover filius quondam Johannis de Vladeracken hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco supra locum dictum die Zile 

super cono ibidem in latere versus parvum beghinagium (dg: ve) 

supportatum sibi ab (dg: Alberto) Alberto filio quondam Arnoldi dicti 

Gruter mercatore prout in litteris hereditarie vendidit Jacobo van den 

Wiel supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364v 04 do 30-05-1387. 

Johannes van den Eijnde van Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes van den Eijnde de Lijt prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 364v 05 do 30-05-1387. 

Petrus van den Placke verkocht aan Philippus gnd Nuwelaet een stuk land, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boven Rode, tussen Henricus van der Stappen 

enerzijds en voornoemde Philippus Nuwelaet anderzijds, belast met 2 zester 

rogge, Bossche maat, en ½ kleine zwarte tournose elk derde jaar te betalen. 

 

Petrus van den Placke peciam terre sitam in parochia de Rode sancte Ode 

in loco dicto Boven Rode inter hereditatem Henrici van der Stappen (dg: 

soen) ex uno et inter hereditatem Philippi dicti Nuwelaet ex alio ut 

dicebat vendidit dicto Philippo Nuwelaet promittens warandiam et 

obligationem (dg: ex) deponere exceptis duobus sextariis siliginis 

mensure de Buscoducis annuatim exinde solvendis atque (dg: tercia parte) 

dimidio parvo Turonensi denario nigro in tercio anno exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364v 06 do 30-05-1387. 

(dg: Gerardus Vrie). 

 

BP 1177 f 364v 07 do 30-05-1387. 

Gerardus die Vriese zvw Godefridus van Weert verkocht aan zijn oom Arnoldus 

Vriese 1/6 deel, dat aan Jutta mv voornoemde Gerardus Vriese gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde Jutta, in goederen van wijlen 

Gerardus Vrieze en wijlen diens vrouw Jutta, ouders van voornoemde Jutta, 

in Veghel, belast met de hertogencijns, gereserveerd voor eerstgenoemde 

Jutta alle cijnzen, die aan eerstgenoemde Jutta gekomen waren na overlijden 

van haar ouders, gaande uit erfgoederen in Veghel. 

 

Gerardus (dg: Arnoldus) die Vriese filius quondam (dg: Gode) Godefridi de 

Weert unam sextam partem que Jutte matri dicti (dg: Arnoldi) #Gerardi# 

Vriese de morte quondam parentum eiusdem Jutte successione est advoluta 

in bonis (dg: dictis) quondam Gerardi Vrieze et Jutte quondam eius uxoris 

parentum olim dicte Jutte sitis in parochia de Vechel ut dicebat vendidit 

Arnoldo Vriese suo avunculo promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo exceptis (dg: censibus) et 

#primo#dicte Jutte reservatis omnibus censibus primodicte Jutte de morte 

dictorum suorum parentum successione advolutis solvendis ex hereditatibus 

sitis in parochia de Vechel. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364v 08 do 30-05-1387. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen droeg over aan Gerardus zv Rodolphus gnd 

Hals een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 18 lopen rogge, Bossche maat, welke pacht van 18 lopen voornoemde 

Gerardus zv Rodolphus Hals beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit ½ mud zaad roggeland, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, naast het zand aldaar, tussen Nijcholaus 

Femijen soen enerzijds en Gerardus die Bruijn anderzijds. Voornoemde 

Gerardus zal de resterende 8 lopen rogge leveren, bij de levering van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, die uit voornoemde ½ mudzaad land gaat. 

 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen hereditariam paccionem X 

lopinorum siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione decem et 

octo lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem decem et octo 

opinorum siliginis Gerardus filius Rodolphi dicti Hals promisit se 

daturum et soluturum primodicto Johanni hereditarie purificationis et in 

Busco traditurum ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze iuxta arenam ibidem inter hereditatem 

Nijcholai Femijen soen ex uno et inter hereditatem Gerardi die Bruijn ex 

alio prout in litteris (dg: sup ve) supportavit dicto Gerardo filio 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

74 

Rodolphi Hals cum litteris et jure occacione etc promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere (dg: ex) hoc addito quod dictus 

Gerardus reliquos octo lopinos siliginis solvet et exponet annuatim (dg: 

pro) in solucione hereditarie paccionis dimidii (dg: si) modii siliginis 

annuatim ex dicta dimidia modiata terre annuatim de jure solvende. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 364v 09 do 30-05-1387. 

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

24-06-1387), met 15 dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of 

de waarde, en met de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Rodolphus Hals 

en zijn zoon Lambertus. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum (dg: datam presentium 

sine) post nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium cum 

XV dobbel #et cum paccione anni redempcionis# scilicet (dg: ..) LIIII 

Hollant placken pro quolibet dobbel seu valore ut in forma. Acta in 

camera presentibus scabinis Johanne de Globo Rodolpho (dg: H) Hals (dg: 

rev) Lamberto eius filio datum anno LXXXVII mensis maij die penultima 

hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 364v 10 do 30-05-1387. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen verkocht aan Herbertus zv Rodolphus Hals 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, die 

Gerardus die Bruijn beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk roggeland, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd het Zand, tussen Aleijdis gnd Goetkijns 

enerzijds en Rodolphus Bubben anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint aldaar en met het andere eind aan voornoemde Rodolphus. 

 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen hereditarie vendidit 

Herberto filio Rodolphi Hals hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex hereditaria paccione X lopinorum siliginis dicte 

mensure quam Gerardus die Bruijn promisit se daturum et soluturum 

primodicto Johanni hereditarie termino solucionis et loco predicto 

predictis ex pecia terre siliginee sita in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Heze ad locum dictum (dg: ..) tSant inter hereditatem Aleijdis 

dicte Goetkijns ex uno latere et inter hereditatem Rodolphi Bubben ex 

alio tendente cum uno ad communitatem ibidem et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Rodolphi (dg: prout in litteris) ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 364v 11 do 30-05-1387. 

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

24-06-1387), met 12 dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of 

de waarde, en met de pacht van het jaar van wederkoop. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post nativitatis Johannis 

proxime futurum sine medio sequentium cum XII dobbel scilicet LIIII 

Hollant placken pro quolibet dobbel seu valore et cum paccione anni 

redempcionis ut in forma. Testes datum et actum ut immediate. 

 

BP 1177 f 364v 12 ±do 30-05-1387. 

De broers Arnoldus en Lambertus, kvw Lemkinus van Enghelant, verhuurden aan 

Johannes Coninc van Berlikem (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Belver, tussen erfgoed van de abdij van Berne 
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enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 stukken beemd, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Belver, ter plaatse gnd in het Gewat, (3) 9 stukken land in 

Berlicum, ter plaatse gnd Belver, waarvan een deel ter plaatse gnd 

Westerakker en de andere ter plaatse gnd Hostakker gelegen zijn, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande heden, elk jaar voor 22 pond geld met Kerstmis 

te betalen. Johannes Coninc zal elk jaar aan Arnoldus en Lambertus 2 zester 

raapzaad leveren. Johannes Coninc zal van het klooster Sint-Clara in Den 

Bosch 12 kapoenen houden, die hij zal ontvangen op de goederen gnd van 

Overbeke. Johannes zal voor het klooster Sint-Clara elk jaar 12 vrachten 

turf uitgraven op moer van voornoemd klooster, die turf drogen en in het 

klooster afleveren. 

 

Arnoldus et Lambertus fratres liberi quondam Lemkini de Enghelant domum 

ortum (dg: et peciam terre) #hereditates# sibi adiacentem sitos in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Belver inter hereditatem conventus 

de (dg: Berna) Berna ex uno et communem plateam ex alio item duas pecias 

prati sitas in predicta parochia et loco predictis in loco dicto int 

Ghewat item novem pecias terre sitas in parochia et loco supradictis de 

quibus alique in [loco dicto] Westeracker et alique in loco dicto 

Hostacker site sunt prout dicte hereditates ibidem site sunt et ad dictum 

quondam Lemk[inum] spectare consueverunt locaverunt Johanni Coninc de 

Berlikem ab eodem ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum anno quolibet dictorum sex 

annorum pro viginti duabus libris (dg: d) monete dandis eis ab (dg: ei) 

alio anno quolibet dictorum sex annorum nativitatis Domini et primo 

termino nativitatis Domini proxime futuro #ultra annum# (dg: . et pro 

duobus sextariis seminis raparum mensure de Busco dan) additis 

condicionibus sequentibus quod dictus Johannes Coninc solvet et dabit 

dictis Arnoldo et Lamberto fratribus anno quolibet dictorum sex annorum 

dua sextaria seminis raparum (dg: atque) item quod dictus Johannes Coninc 

tenebit remitteret ex parte conventus sancte (dg: .) Clare in Busco anno 

quolibet dictorum sex annorum (dg: .) XII capones et quos dictus Johannes 

recipiet supra bona dicta de Overbeke item quod dictus Johannes effodiet 

dicto conventui sancte Clare anno quolibet dictorum sex annorum XII 

plaustra cespitum supra hereditates dictas moer dicti conventus (dg: in 

sitam in) et quos cespites dictus Johannes siccabit et in dicto conventu 

deliberabit anno quolibet dictorum sex annorum promittens warandiam et 

[obligationem] deponere dictis sex annis durantibus. Testes (dg: datum 

supra) et alter repromisit. Testes datum [supra]. 

 

1177 mf10 B 08 f.365. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 30-05-1387. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 31-05-1387. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 07-06-1387. 

 

BP 1177 f 365r 01 do 30-05-1387. 

Jacobus Vos zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Lambertus zv Johannes 

van Herlaer een huis36 en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Henricus van Helvoert molenaar enerzijds en erfgoed van Yda wv 

Johannes Specier anderzijds, aan hem verkocht37 door Theodericus zv Gerardus 

gnd Sijmons soen van Venloen, belast met de hertogencijns, 5 groten en 40 

schelling gemeen paijment. 

 

Jacobus Vos filius quondam Willelmi Vos de Berze domum et aream sitam in 

Busco supra aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Helvoert 

multoris ex uno et inter hereditatem Yde relicte quondam Johannis Specier 

ex alio venditam sibi a Theoderico filio Gerardi dicti Sijmons soen de 

Venloen prout in litteris vendidit Lamberto filio Johannis de Herlaer 

                         
36 Zie → BP 1178 f 016v 01 vr 31-01-1388, verkoop van dit huis. 
37 Zie ← BP 1177 f 330v 12 do 03-01-1387, verkoop van dit huis. 
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supportavit cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis atque quinque grossis 

necnon quadraginta solidis communis pagamenti exinde solvendis. Testes 

(dg: Yw) A et Berwout datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 365r 02 do 30-05-1387. 

Jacobus Zelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Zelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 03 vr 31-05-1387. 

Johannes Cortroc zvw Johannes Cortroc van Oesterwijc beloofde aan de 

secretaris, tbv hr Nijcholaus van Bucstel investiet van Gemonde, 100 

Brabantse dobbel mottoen na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Cortroc (dg: de) filius quondam Johannis Cortroc de Oesterwijc 

promisit mihi ad opus domini Nijcholai de Bucstel investiti de Ghemonden 

C Brabant dobbel mottoen ad monitionem persolvendos. Testes Ywanus et Aa 

datum sexta post penthecoses. Tradetur littera primodicto Johanni. 

 

BP 1177 f 365r 04 vr 31-05-1387. 

Voornoemde Johannes Cortroc zvw Johannes Cortroc van Oesterwijc beloofde 

aan de secretaris, tbv Johannes zv eerstgenoemde Johannes, 100 dobbel 

mottoen na maning te betalen. De brief overhandigen aan eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Dictus Johannes promisit mihi ad opus Johannis filii primodicti Johannis 

C dobbel mottoen ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera primodicto Johanni. 

 

BP 1177 f 365r 05 vr 07-06-1387. 

Johannes Sloetel zvw Ghisbertus van den Dorenput beloofde aan hr Henricus 

Buc en Wijnricus Screijnmaker 1600 oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes Sloetel filius quondam Ghisberti van den Doren-(dg: b)-put 

promisit super omnia domino Henrico Buc et Wijnrico Screijnmaker seu 

eorum alteri mille et sexcentos aude scilde ad monitionem ipsorum seu 

alterius eorum persolvendos. Testes Ywanus et Berwout datum in crastino 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 365r 06 vr 07-06-1387. 

Emondus van Zoelen droeg over aan Philippus Jozollo tbv etc 200 oude 

schilden, aan hem beloofd door Willelmus van Audenhoven en zijn broer 

Rutgherus van Audenhoven. 

 

Emondus de Zoelen ducentos aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos boni auri et iusti ponderis promissos sibi a (dg: Waltero) 

#Willelmo# de Audenhoven et Rutghero de Audenhoven eius fratre prout in 

litteris supportavit Philippo Jozollo ad opus etc cum litteris et jure. 

Testes Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 07 vr 07-06-1387. 

Willelmus zvw Godefridus Bierkens van Zeelst droeg over aan Margareta dvw 

Johannes van der Kijevitshoeven van Hapart 2 bunder beemd, ter plaatse gnd 

Wippenhout, ter plaatse gnd Tielenweide, tussen voornoemde Willelmus 

enerzijds en Franco van Baest anderzijds, strekkend met een eind aan 

erfgoed, gnd die Langdonk, behorend aan de heer van Peterssem, en met het 

andere einde aan de gemeint, belast met de cijns die hij daaruit aan de 

heer van Helmond beloofd heeft. 
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Willelmus filius quondam Godefridi Bierkens de Zeelst dua bonaria prati 

sita in (dg: parochia de Oerscot in) loco dicto Wippenhout in loco dicto 

Tielenweijde inter hereditatem dicti Willelmi ex (dg: utrouqe latere 

coadiacentem) #uno et inter hereditatem Franconis de Baest ex alio# 

tendentia cum uno fine ad hereditatem dictam die Langdonc spectantem ad 

dominum de Peterssem et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) supportavit Margarete filie quondam Johannis 

van der Kijevitshoeven de Hapart promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto censu quem ipse domino de Hellmont exinde 

(dg: so) promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 08 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Willelmus zvw Godefridus Bierkens van Zeelst droeg over aan 

voornoemde Margereta dvw Johannes van der Kijevitshoeven van Hapart 2 

bunder beemd, (dg: in Oirschot), ter plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse 

gnd Valulaar, beiderzijds tussen voornoemde Willelmus, met een eind 

strekkend aan erfgoed van de monniken van Tongerlo en met het andere eind 

aan de gemeint. 

 

Dictus Willelmus duo bonaria prati sita in (dg: parochia de Oerscot) loco 

dicto Wippenhout in loco dicto Valulaer inter hereditatem dicti Willelmi 

ex utroque latere coadiacentia tendentia cum uno fine ad hereditatem 

monachorum de Tongherlo et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat 

supportavit dicte Margerete promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 09 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Willelmus droeg over aan Franco de Baest 4½ bunder beemd, in 

Wippenhout, ter plaatse gnd in Tielenweide, tussen Margareta dvw Johannes 

van der Kijevitshoeven van Hapart enerzijds en voornoemde Willelmus 

anderzijds, strekkend met een eind aan erfgoed, gnd die Langdonk, behorend 

aan de heer van Peterssem en met het andere eind aan de gemeint. 

 

Dictus Willelmus quatuor et dimidia bonaria prati sita in loco dicto 

Wippenhout in loco dicto #in# Tielenweijde inter hereditatem Margarete 

filie quondam Johannis van der (dg: H) Kijevitshoeven de Hapart ex uno et 

inter inter hereditatem dicti Willelmi ex alio tendtia cum (dg: f) uno 

fine ad hereditatem dictam die Langdonc (dg: ex uno et cum) spectantem ad 

dominum de Peterssem et cum reliquo fine ad (dg: he) communitatem ut 

dicebat supportavit Franconi de Baest promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 365r 10 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Willelmus droeg over aan Franco van Baest 9 bunder 156 roeden 

beemd, in Wippenhout, ter plaatse gnd Valulaar, aldaar afgemeten, tussen 

erfgoed gnd Loebroek enerzijds en Margareta dvw Johannes van der 

Kijevitshoeven van Hapart anderzijds, strekkend met een eind aan erfgoed 

van het klooster van Tongerlo en met het andere eind aan voornoemde 

Willelmus. 

 

Dictus Willelmus (dg: tria bonaria) novem bonaria #et centum et 

quinquaginta sex virgatas# prati sita in loco dicto Wippenhout in loco 

dicto Valulaer inter hereditatem (dg: Ar) dictam Loebroec ex uno et inter 

hereditatem Margarete filie quondam Johannis van der Kijevitshoeven de 

Hapart #ex alio# tendentes cum uno fine ad hereditatem conventus de 

Tongherloe et cum (dg: l) reliquo fine ad hereditatem dicti Willelmi (dg: 

ex alio) in ea quantitate qua ibidem per mensuram sunt mensurate et 

assignate et site ut dicebat supportavit Franconi de Baest promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 11 vr 07-06-1387. 

Franco van Baest verkocht aan Arnoldus zv Arnoldus die Wever van Berze 1 
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bunder beemd in Wippenhout, ter plaatse gnd in Tielenweide, aldaar 

afgemeten, tussen Margareta dvw Johannes van der Kijevitshoeven van Hapart 

enerzijds en Nijcholaus zv Ghisbertus van Zeelst anderzijds, strekkend met 

een eind aan erfgoed gnd die Langdonk en met het andere eind aan de 

gemeint, belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld aan de heer van 

Helmond. 

 

Franco de Baest unum bonarium prati situm in loco dicto Wippenhout in 

loco dicto in Tielenweijde inter hereditatem Margarete filie quondam 

Johannis van der Kijevitshoeven (dg: ex) de Hapart ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai filii Ghisberti de Zeelst ex alio tendens cum uno 

fine ad hereditatem dictam die Langdonc et cum reliquo fine ad 

communitatem in ea quantitate qua ibidem situm est et per mensuram (dg: 

sunt) #est# mensuratum et assignatum ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo filio (dg: quondam) Arnoldi die Wever de Berze promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum 

monete domino de Helmont exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 12 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Nijcholaus zv Ghisbertus van Peelt 

½ bunder beemd in Wippenhout, ter plaatse gnd in Tielenweide, aldaar 

afgemeten, tussen Arnoldus zv Arnoldus die Wever van Berze enerzijds en 

voornoemde Ghisbertus van Peelt anderzijds, belast met een b-erfcijns van 

20 schelling geld aan de heer van Helmond. 

 

Dictus Franco dimidium bonarium prati situm in loco dicto Wippenhout in 

loco dicto in Tielenweijde inter hereditatem Arnoldi filii Arnoldi die 

Wever de Berze ex uno et inter hereditatem Ghisberti de Peelt ex alio in 

ea quantitate qua ibidem situm est et per mensuram est mensuratum et 

assignatum ut dicebat vendidit Nijcholao filio dicti Ghisberti de Peelt 

promittens (dg: u) ut (dg: supra Testes datum supra) #immediate# excepto 

hereditario censu XX solidorum monete (dg: monete H) domino de Helmont 

etc. 

 

BP 1177 f 365r 13 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Ghisbertus van Peelt 2 bunder 

beemd, in Wippenhout, ter plaatse gnd in Tielenweide, aldaar afgemeten, 

tussen Nijcholaus zv voornoemde Ghisbertus van Peelt enerzijds en Johannes 

zv voornoemde Ghisbertus van Peelt anderzijds, belast met 4 pond geld aan 

de heer van Helmond. 

 

Dictus Franco duo bonaria prati sita in loco dicto Wippenhout in loco 

dicto in Tielenweijde in hereditatem Nijcholai filii (dg: Nijcholai) 

Ghisberti de Peelt ex uno et inter hereditatem Johannis filii dicti 

Ghisberti de Peelt ex alio in ea quantitate qua ibidem sunt sita et per 

mensuram sunt mensurata et assignata vendidit dicto Ghisberto de Peelt 

promittens (dg: .) ut (dg: su testes immediate testes datum supra) 

#warandiam et# et obligationem deponere exceptis IIII libris monete (dg: 

monete) domino de Helmont. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 14 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Johannes zv Ghisbertus gnd van 

Peelt 1 bunder beemd in Wippenhout, ter plaatse gnd in Tielenweide, aldaar 

afgemeten, tussen voornoemde Ghisbertus gnd van Peelt enerzijds en 

Willelmus Bierkens soen anderzijds, belast met 40 schelling geld aan de 

heer van Helmond. 

 

Dictus Franco (dg: d) unum bonarium prati situm in loco dicto Wippenhout 

in loco dicto (dg: T) in Tielenweijde inter hereditatem Ghisberti dicti 

de Peelt ex uno et inter hereditatem Willelmi Bierkens soen ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est et per mensuram est mensuratum et 
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assignatum vendidit Johanni filio dicto Ghisberti promittens (dg: ut 

supra) warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XL solidis 

monete domino de Helmont. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365r 15 vr 07-06-1387. 

(dg: Voornoemde Franco). 

 

(dg: Dictus Franco). 

 

BP 1177 f 365r 16 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Ghisbertus van Peelt, zijn kinderen Johannes en Nijcholaus, en 

Arnoldus zv Arnoldus die Wever van Berze beloofden aan Willelmus Bierken 

soen 60 franken of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te 

betalen. 

 

Dicti Ghisbertus de Peelt Johannes et Nijcholaus eius liberi Arnoldus 

filius Arnoldi die Wever de Berze promiserunt Willelmo Bierken #soen# LX 

francos seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 09 f.365v. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 07-06-1387. 

 anno LXXX septimo mensis junii die septima: vrijdag 07-06-1387. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 08-06-1387. 

 in octavis sacramenti: donderdag 13-06-1387. 

 Secunda post sacramenti: maandag 10-06-1387. 

 

BP 1177 f 365v 01 vr 07-06-1387. 

Franco van Baest verkocht aan Henricus zvw Petrus van Krekelhoven 4 bunder 

133 roeden beemd gnd die Schild, in Wippenhout, in Valulaar, aldaar 

afgemeten, tussen erfgoed gnd Loebroek enerzijds en Margareta dvw Johannes 

van der Kijevitshoeven van Hapart anderzijds, strekkend met een eind aan 

erfgoed van het klooster van Tongerlo en met het andere eind aan de plaats 

gnd die Halve Nieuwe Aaleije, tezamen met een weg die hierbij hoort, belast 

met de grondcijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld voor elke bunder, 

gnd boenretael, aan de heer van Helmond. 

 

Franco de Baest quatuor bonaria (dg: prati) centum et XXXIII virgatas 

(dg: terre die) prati dictas die Scilt sitas in Wippenhout in Valulaer 

inter hereditatem (dg: Loebr) dictam Loebroec ex uno et inter hereditatem 

(dg: Ar) Margarete filie quondam Johannis (dg: d) van der Kijevitshoeven 

(dg: ex alio) de Hapart ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

conventus de Tongherlo et cum (dg: ..) reliquo fine ad locum dictum die 

Halve Nuwe Aa-#(dg: leijde)-leije# ut dicebat (dg: hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Petri de Krekelhoven promittens warandiam et 

obligationem) #simul cum (dg: viis ad) via ad hoc de jure spectante# in 

ea quantitate qua ibidem site sunt et per mensuram mensurati et assignati 

vendidit Henrico filio quondam Petri de Krekelhoven promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini fundi et hereditario censu 

XL solidorum monete de quolibet bonario dicto boenretael domino de 

Helmont solvendis. Testes Luce et Berwout datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 365v 02 vr 07-06-1387. 

Petrus van Baest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Baest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365v 03 vr 07-06-1387. 

Hiervan een instrument maken. Aanwezig waren de schepenen en hr Ancelmus 

van Baest. 
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A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: pre) acta in camera presentibus 

scabinis domino Ancelmo de Baest et datum anno LXXX septimo mensis (dg 

aprilis) junii die septima hora complete. 

 

BP 1177 f 365v 04 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Willelmus Bierkens 19 franken of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit (dg: dicto Franconi) #Willelmo Bierkens# XIX 

francos seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365v 05 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Henricus beloofde aan hr Ancelmus van Baest 30 gulden met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit domino Ancelmo de Baest (dg: #sexaginta# 

nonaginta florenos ad Jacobi proxime et) XXX (dg: florenos) #florenos# ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365v 06 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Johannes die Meijer zv Johannes 

Meijer van Belver de helft van 2 bunder 23 roeden beemd, in Wippenhout, in 

Valulaar, aldaar afgemeten, tussen Arnoldus Houtappel Jacobs soen enerzijds 

en Laurencius zv Laurencius gnd Feijtman anderzijds, strekkend met een eind 

aan de plaats gnd ter Halver Nieuwer Aaleije en met het andere eind aan 

Willelmus Bierkens soen, met een weg die hierbij hoort in het erfgoed van 

Willelmus Bierken gelegen. 

 

Dictus Franco (dg: unum b) #medietatem# duorum bonariorum (dg: prati) et 

XXIII virgatarum (dg: -s terre) prati sitarum in Wippenhout in Valulaer 

inter hereditatem (dg: Johannis) Arnoldi Houtappel Jacobs soen ex uno et 

inter hereditatem Laurencii filii (dg: quondam) Laurencii dicti Feijtman 

ex alio (dg: in quantitate qua) tendentium cum uno ad locum dictum ter 

(dg: Hel) Halver Nuwer Aa-#leije# et cum reliquo fine ad hereditatem 

Willelmi Bierkens soen (dg: J) cum via ad hoc spectante in hereditate 

Willelmi Bierken ibidem sita (dg: prout ibi) in ea quantitate qua ibidem 

sita et per mensuram mensurata et assignata ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni die Meijer filio Johannis Meijer #de Belver# promittens 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365v 07 vr 07-06-1387. 

Hiervan een instrument maken. Aanwezig waren Henricus van Krekelhoven, hr 

Ancelmus van Baest en Willelmus Bierken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Henrico de Krekelhoven et 

domino (dg: Al) Ancelmo de Baest Willelmo Bierken datum ut supra. 

 

BP 1177 f 365v 08 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht de andere helft aan Johannes die Boer 

van Belver. 

 

Dictus Franco reliquam medietatem vendidit Johanni die Boer (dg: filio .. 

filio) de Belver promittens ut supra. Testes datum. 

 

BP 1177 f 365v 09 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Johannes Meijer en Johannes die Boer beloofden aan Willelmus 

Bierkens soen 32 franken of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-
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1388) te betalen. 

 

A. 

Dicti Johannes Meijer et Johannes die Boer promiserunt Willelmo (dg: Bi) 

Bierkens soen XXXII francos seu valorem ad purificationis proxime 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 365v 10 vr 07-06-1387. 

Hiervan een instrument maken. Dezelfde getuigen waren aanwezig. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus ut supra. 

 

BP 1177 f 365v 11 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht aan Laurencius zv Laurencius gnd 

Feijtman de helft van 1 bunder beemd in Wippenhout, in Valulaar, aldaar 

afgemeten, tussen Johannes die Meijer en Johannes die Boer van Belver 

enerzijds en Margareta dvw Johannes van der Kijevitshoeven van Hapart 

anderzijds, strekkend met een eind aan de plaats gnd die Halve Aaleijde en 

met het andere eind aan Willelmus Bierken, tezamen met een weg die hierbij 

hoort, in het erfgoed van Willelmus Bierken gelegen, belast met de 

grondcijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld aan de heer van Helmond. 

 

Dictus Franco (dg: unum) #medietatem unius# bonarii prati siti in 

Wippenhout in Valulaer inter hereditatem Johannis die Meijer et Johannis 

die Boer de Belver ex uno et inter Margarete filie quondam Johannis van 

der Kijevitshoeven de Hapart ex alio (dg: in ea quantitate qua ibidem 

mensurata est ve simul) tendentis cum uno fine ad locum dictum die Halve 

Aaleijde et cum reliquo fine ad hereditatem Willelmi Bierken in ea 

quantitate qua ibidem per mensuram mensurata est etc simul cum via ad hoc 

spectante in hereditate Willelmi Bierken ibidem sita hereditarie vendidit 

Laurencio filio Laurencii dicti Feijtman promittens (dg: ut supra) 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu XX solidorum monete domino de Helmont. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 365v 12 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Franco van Baest verkocht de andere helft van voornoemde bunder 

aan Jacobus zvw Ghibo gnd Stevens soen. 

 

Dictus Franco reliquam medietatem dicti bonarii vendidit Jacobo filio 

quondam Ghibonis dicti Stevens soen promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 365v 13 vr 07-06-1387. 

Voornoemde Laurencius en Jacobus beloofden aan Willelmus Bierken 16 franken 

met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Dicti Laurencius et Jacobus promiserunt Willelmo Bierken XVI francos seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 365v 14 za 08-06-1387. 

Theodericus Buc: een b-erfcijns van 22 schelling 8 penning geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 1/3 deel van een erfgoed in Den Bosch, over 

de Visbrug, naast de nieuwe stadsmuur, tussen erfgoed van Arnoldus Fijolaer 

enerzijds en erfgoed van Lambertus Leijdecker anderzijds, aan hem 

overgedragen door Godescalcus van Bladel en {niet afgewerkt contract38}. 

 

                         
38 Voor afgewerkt contract, zie de volgende: BP 1177 f 365v 15. 
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Theodericus Buc hereditarium censum viginti duorum solidorum et octo 

denariorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex tercia 

parte cuiusdam hereditatis site in Busco ultra pontem piscium iuxta novum 

murum oppidi de Busco inter hereditatem Arnoldi (dg: Fij) Fijolaer ex uno 

et inter hereditatem Lamberti Leijdecker ex alio supportatum sibi a 

Godescalco de Bladel (dg: prout in litteris supportavit Theoderico 

Berwout cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Berwout datum sabbato 

post sacramenti) atque. 

 

BP 1177 f 365v 15 vr 07-06-1387. 

Theodericus Buc droeg over aan Theodericus Berwout een b-erfcijns van 22 

schelling 8 penning geld, die Arnoldus zv Martinus zv Arnoldus gnd Ghovije 

aan voornoemde Theodericus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

1/3 deel van een erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, naast de nieuwe 

stadsmuur, tussen erfgoed van Arnoldus Fijolaer enerzijds en erfgoed van 

Lambertus Leijdecker anderzijds. 

 

Theodericus Buc hereditarium censum (dg: X) viginti duorum solidorum et 

octo denariorum monete quem Arnoldus filius (dg: quondam) Martini filii 

Arnoldi dicti Ghovije promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico 

hereditarie nativitatis Domini ex tercia parte cuiusdam hereditatis sita 

in Busco ultra pontem piscium iuxta novum murum oppidi de Busco inter 

hereditatem Arnoldi Fijolaer ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Leijdecker ex alio prout in litteris supportavit Theoderico Berwout cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Testes Luce et Berwout datum (dg: sabbato 

p) sexta post sacramenti. 

 

BP 1177 f 365v 16 za 08-06-1387. 

Arnoldus Veer en zijn vrouw jkvr Agnes dvw Ghevardus van Eijndoven 

verkochten aan hr Henricus Buc, tbv Ludolphus zvw Ludolphus Jans soen van 

Boemel, een n-erfcijns van 25 oude schilden van Frankrijk of van de keizer 

of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met 

Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388), 

gaande uit een stenen huis en erf met toebehoren van voornoemde wijlen 

Ghevardus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

Steenwech enerzijds en een erfgoed van wijlen voornoemde Ghevardus dat deze 

wijlen Ghevardus verworven had van hr Rutgherus van Ouden ridder 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 28 

schelling gemeen paijment aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Arnoldus Veer maritus legitimus (?dg: domicelle) Agnetis sue uxoris filie 

(dg: Gh) quondam Ghevardi de Eijndoven et dicta Agnes cum eodem tamquam 

cum tutore hereditarie vendiderunt domino Henrico Buc ad opus Ludolphi 

filii quondam Ludolphi Jans soen de Boemel hereditarium censum viginti 

quinque aude scilde Francie vel imperatoris seu valorem solvendum 

hereditarie mediatim purificationis et mediatim Jacobi et primo termino 

purificationis proxime #futuro# ex domo lapidea #et area# cum suis 

attinentiis #dicti quondam Ghevardi# sita in Busco ad forum inter 

hereditatem quondam Henrici Steenwech ex uno et inter hereditatem dicti 

quondam Ghevardi quam idem (dg: idem) quondam Ghevardus erga dominum 

Rutgherum #de Ouden# militem acquisiverat ex alio ut dicebant 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XXVIII 

solidorum communis #pagamenti# mense sancti spiritus in Busco exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Ghemert et Luce datum sabbato 

post sacramenti. 
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BP 1177 f 365v 17 do 13-06-1387. 

Rutgherus Vere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus Vere prebuit et reportavit Testes (dg: datum supra) dicto 

Ludolpho. Testes Ghemert et Luce datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 365v 18 ±ma 10-06-1387. 

(dg: Ger). 

 

BP 1177 f 365v 19 ma 10-06-1387. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere, Gerardus van Berkel en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Johannes van Kuijc alias gnd van Mijrop 95 Hollandse gulden 

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

 

Ghisbertus Lijsscap junior Gerardus de Berkel et Willelmus Coptiten 

promiserunt Johanni de Kuijc alias dictus! de Mijrop nonaginta quinque 

Hollant (dg: Ho) gulden ad nativitatis (dg: D) Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Ywanus et Gerardus de Aa datum secunda post 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 365v 20 ma 10-06-1387. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere beloofde aan Gerardus van Berkel 25½ 

Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior promisit Gerardo de Berkel XXV et dimidium 

Hollant gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 365v 21 ma 10-06-1387. 

Johannes Berwout beloofde aan Godefridus van Loenhout 48 gulden en 5 nobel 

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

 

Johannes Berwout promisit Godefrido de Loenhout XLVIII gulden et quinque 

nobel ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Erpe 

et Berwout datum supra. 

 

1177 mf10 B 10 f.366. 

 in octavis sacramenti: donderdag 13-06-1387. 

 Quinta ante nativitatis Johannis: donderdag 20-06-1387. 

 

BP 1177 f 366r 01 do 13-06-1387. 

Walterus zvw Henricus van der Vlasvoert maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 40 oude Franse schilden, die Willelmus zvw Johannes van 

den Hezelaer beloofd had aan voornoemde Walterus, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Willelmus. 

 

Walterus filius quondam Henrici van der Vlasvoert hereditarium censum 

quadraginta aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum monete regis Francie quem Willelmus filius quondam Johannis 

(dg: de) van den Hezelaer promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditarie purificationis ex omnibus et singulis bonis dicti Willelmi 

quocumque (dg: sitis) consistentibus sive sitis prout in litteris monuit 

(dg: de) de 3 annis. Testes Luce et Berwout datum (dg: supra) in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 366r 02 do 20-06-1387. 

Denkinus Claes soen beloofde aan Arnoldus van Ghewanden 15 gulden met Pasen 

aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Denkinus Claes soen promisit Arnoldo de Ghewanden XV gulden ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et Berwout datum quinta ante 
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nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 366r 03 do 13-06-1387. 

Gerardus zvw Ludovicus gnd Lode die Smit beloofde aan zijn broer Ludovicus 

gnd Lode 100 oude schilden na maning te betalen. 

 

Gerardus filius quondam (dg: Lode) Ludovici dicti Lode die Smit promisit 

Ludovico dicto Lode suo fratri centum aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Luce et Berwout datum in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 366r 04 do 13-06-1387. 

Arnoldus gnd Alarts van den Put beloofde aan Johannes zvw Johannes gnd 

Cant, tbv hem en Heijlwigis, mv voornoemde Johannes en wv voornoemde 

Johannes Cant, 30 gulden met Sint-Jan over 2 jaar te betalen. De brief 

overhandigen aan Ghibo van Best. 

 

Arnoldus dictus Alarts van den Put promisit super omnia Johanni (dg: di) 

filio quondam Johannis dicti Cant ad opus sui et ad opus Heijlwigis (dg: 

eius) matris (dg: rel) predicti Johannis relicte (dg: q) dicti quondam 

Johannis Cant XXX gulden (dg: ad a dato) a nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes Luce et Berwout datum in 

octavis sacramenti. (dg: d) Traditur Ghiboni de Best. 

 

BP 1177 f 366r 05 do 13-06-1387. 

Henricus Prune zv Johannes gnd Bael van Roesmalen verkocht aan Henricus zvw 

Nijcholaus gnd Nennekens soen van Tefelen 1 morgen land, in Oss, achter de 

plaats gnd Osser Schadewijk, tussen Ricoldus ?zv Belija Maes soen enerzijds 

en Arnoldus van den Vlasven anderzijds. 

 

Henricus Prune filius Johannis dicti Bael de Roesmalen unum iuger terre 

situm in parochia de Os (dg: in) retro locum dictum Osser Scadewijc inter 

hereditatem Rijcoldi filie! Belije Maes soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Vlasven ex alio (dg: ut dicebat) in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Nijcholai dicti Nennekens soen de Tefelen promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 366r 06 do 13-06-1387. 

Johannes zvw Engbertus van den Camp droeg over aan Johannes zvw Johannes 

Feijen soen (1) een stuk land, gnd die Dichorst, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd in den Kamp, tussen Lambertus die Moelner enerzijds 

en Johannes Ghiben soen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Johannes Ghiben soen en met het andere eind aan een akker gnd die Hage, die 

was van eerstgenoemde Johannes, met recht van weg vanaf de gemeint voor de 

deur van eerstgenoemde Johannes tot aan voornoemd stuk land, (2) 1½ morgen 

land, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed gnd die Vliederhornic anderzijds, (3) 3½ hont land aldaar, naast 

voornoemde 1½ morgen land, (4) 2 bunder land, onder de vrijdom van Den 

Bosch, tussen Metta van Berze enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed gnd die Tobbe, belast met 3 oude groot aan 

de grondheer. 

 

Johannes filius quondam Engberti van den Camp (dg: peciam) peciam terre 

dictam die (dg: Dicso) Dichorst sitam infra libertatem opidi de Busco in 

loco dicto in den Camp inter hereditatem Lamberti die Moelner ex uno et 

inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti Johannis Ghiben soen et cum reliquo fine ad agrum 

dictum die Hage qui fuerat (dg: di) primodicti Johannis (dg: .) simul cum 

via veniendi eundi et (dg: per) redeundi et pergendi a communitate ante 

januam primodicti Johannis (dg: u) usque ad dictam peciam terre item unum 
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et dimidium iugera terre sita infra dictam libertatem inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem dictam die Vliederhornic ex alio 

#+{BP 1177 f 366r 07 invoegen}# item duo bonaria terre sita infra dictam 

libertatem inter hereditatem (dg: dicte) Mette de Berze ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem dictam die 

Tobbe ut dicebat supportavit Johanni filio quondam Johannis Feijen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus grossis 

antiquis domino fundi exinde solvendis. Testes Luce et Berwout datum in 

octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 366r 07 do 13-06-1387. 

{invoegen in BP 1177 f 366r 06} atque tria et dimidium (dg: ..) hont 

terre sita ibidem (dg: inter dicta) contigue iuxta dicta unum et dimidium 

(dg: iugera) iugera terre prout ibidem sita sunt et ad primodictum 

Johannem dinoscuntur pertinere. 

 

BP 1177 f 366r 08 do 13-06-1387. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Femijen soen beloofde aan zijn schoonvader 

Johannes van den Camp bij de deling van de goederen, die voornoemde 

Johannes van den Camp en zijn vrouw Hadewigis zullen nalaten, in te brengen 

200 dobbel mottoen, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend of 

de waarde. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis Femijen soen promisit super omnia 

Johanni van den #Camp# suo socero quod si imposterum primodictus Johannes 

(dg: seu) ad divisionem faciendam de bonis que dictus Johannes van den 

Camp et Hadewigis eius uxor in sua morte post se relinquent venire 

voluerit et condividere quod extunc primodictus Johannes ad huiusmodi 

divisionem importabit ducentos dobbel mottoen scilicet quinquaginta 

Hollant placken pro quolibet dobbel mottoen computato seu valorem ante ad 

huiusmodi divisionem (dg: d) venire poterit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 366r 09 do 13-06-1387. 

Albertus zv Albertus gnd Swart Abe beloofde aan Fijssia wv Petrus van 

Drueten en Johannes van Drueten zv voornoemde Fijssia 6 gulden met Sint-

Jacobus en 10 gulden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Albertus filius Alberti dicti Swart Abe promisit Fijssie (dg: Pe) relicte 

Petri de Drueten et Johanni de Drueten filio dicte Fijssie (dg: XVI fl) 

sex florenos ad Jacobi et X florenos ad purificationis (dg: pers) proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 366r 10 do 13-06-1387. 

Lambertus zv Gerardus gnd Witmeri deed tbv Henricus zvw Henricus van den 

Waude afstand van 1½ bunder of iets meer land, die waren van voornoemde 

Gerardus, in Schijndel, in een hoeve gnd Schrijvers Hoeve. 

 

Lambertus filius Gerardi dicti Witmeri super uno et dimidio bonario terre 

#(dg: dicti) que fuerant dicti Gerardi# seu paulo plus sitis in parochia 

de Scijnle in manso dicto communiter Scrivers Hoeve et super jure ad opus 

Henrici filii (dg: Henrici) quondam Henrici van den Waude renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 366r 11 do 13-06-1387. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen beloofde aan Johannes van den Camp en 

zijn vrouw Hadewigis een lijfrente van 1 oude schild, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Sint-Severinus, voor het eerst met 

Sint-Severinus aanstaande (wo 23-10-1387), gaande uit al zijn goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 
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Johannes filius quondam Johannis Femijen soen promisit super omnia se 

(dg: futurum) daturum et soluturum Johanni van den Camp et Hadewigi sue 

uxori vitalem pensionem unius (dg: .) aude scilt seu valorem anno 

quolibet ad eorum vitam mediatim Johannis et mediatim Severini et primo 

termino Severini proxime futuro ex omnibus suis bonis et alter eorum 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 366r 12 do 13-06-1387. 

Lambertus zv Gerardus Witmeri deed tbv Johannes Rijcarts soen van der Voert 

afstand van (1) 13 stukken land, in Schijndel, (1a) achter Hilla gnd 

Gheroncs, (1b) ter plaatse gnd die Oude Hostat, (1c) ter plaatse gnd 

Telakker, (1d) voor de plaats gnd die Beemde, (1e) aldaar, voor de plaats 

gnd die Beemde, (1f) aldaar, tussen Jacobus Coptiten enerzijds en de gemene 

beemden aldaar anderzijds, (1g) ter plaatse gnd Halsakker, (1h) achter de 

tuinen van de naburen aldaar, naast Johannes Buekentop, (1i) ter plaatse 

gnd die Braken, naast Johannes gnd Voet, (1j) naast de plaats gnd 

Meiheuvel, naast de gemene weg aldaar, (1k) gnd die Kloot, naast Johannes 

gnd Hermans soen, (1l) naast de plaats gnd Meiheuvel, naast Rijcoldus gnd 

Agnesen soen, (1m) ter plaatse gnd die Scoelen, naast Johannes van Scijnle, 

(2) een huis, tuin en akker, aldaar, tussen Nijcholaus gnd Hagen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (3) 1 bunder beemd, aldaar, tussen Henricus 

Hannen soen enerzijds en Mathias van Hermalen anderzijds, welke erfgoederen 

voornoemde Johannes Rijcarts soen in pacht verworven had van voornoemde 

Gerardus Witmeri, te weten voor (a) 1 obool hertogencijns, (b) een 

b-erfcijns van 13½ penning oude cijns en 9 penning nieuwe cijns aan de heer 

van Helmond, (c) een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde Gerardus Witmeri, zolang hij leeft, te leveren, en na zijn 

overlijden aan Petrus, Gerardus, Johannes, Hermannus en voornoemde 

Lambertus, kv voornoemde Petrus! Witmeri. Eerstgenoemde Lambertus behoudt 

zijn recht in voornoemde b-erfpacht van 5 mud rogge. 

 

Lambertus filius Gerardi Witmeri super XIII peciis terre sitis in 

parochia de Scijnle quarum prima retro hereditatem (dg: here) Hille dicte 

Gheroncs altera in loco dicto communiter die Aude Hostat tercia in loco 

dicto (dg: dicto) Telacker quarta ante locum dictum die Beemde quinta 

ibidem ante dictum locum die Beemde vocatum sexta ibidem inter 

hereditatem Jacobi Coptiten ex uno et inter communia prata ibidem sita ex 

alio septima in loco dicto (dg: dicto) communiter Halsacker octava retro 

ortos vicinorum ibidem iuxta hereditatem Johannis Buekentop nona in loco 

dicto die Braken iuxta hereditatem Johannis dicti Voet decima iuxta locum 

dictum Meijhoevel iuxta communem viam ibidem undecima dicta die Cloet 

iuxta hereditatem Johannis dicti Hermans soen duodecima iuxta dictum 

locum Meijhoevel vocatum iuxta hereditatem Rijcoldi dicti Agnesen soen 

terciadecima in loco dicto die Scoelen iuxta hereditatem Johannis de 

Scijnle sunt situate atque super domo (dg: d) orto et (dg: or) agro terre 

sitis ibidem inter hereditatem Nijcholai dicti Hagen ex uno et inter (dg: 

here) communem viam ex alio insuper super uno bonario prati sito ibidem 

inter hereditatem Henrici Hannen soen ex uno et inter hereditatem Mathie 

de Hermalen ex alio quas hereditates Johannes Rijcarts soen van der Voert 

erga dictum Gerardum Witmeri acquisiverat ad pactum acquisiverat (dg: 

#prout in litteris# ad opus dicti Johannis Rijcarts soen renunciavit 

scilicet promittens) scilicet pro uno obulo census domino nostro duci et 

pro hereditario censu tredecim et dimidii denariorum antiqui census et 

novem denariorum novi census domino de Helmont exinde solvendis atque pro 

hereditaria paccione quinque modorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto Gerardo Witmeri ad eius vitam et post eius vitam Petro Gerardo 

Johanni Hermanno et dicto Lamberto liberis dicti !Petri Witmeri ex 

premissis prout in litteris ad opus dicti Johannis Rijcarts soen 

renunciavit promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere salvo primodicto Lamberto jure sibi competente (dg: et comp) et 

competituro in dicta paccione quinque modiorum siliginis (dg: s) dicte 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

87 

mensure. Testes Luce et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 366r 13 do 13-06-1387. 

(dg: Katherina dvw). 

 

(dg: Katherina filia quondam). 

 

BP 1177 f 366r 14 do 13-06-1387. 

Johannes van Doerne en Katherina, kvw hr Ghevardus van Doerne ridder, 

[onleesbaar: deden iets met} (1) het deel, dat aan hun moeder vrouwe 

Margareta wv voornoemde Ghevardus gekomen was na overlijden van ....... 

.......ke, in goederen gnd ten Einde, in ......., (2) het deel, dat aan 

voornoemde Johannes en Katherina gekomen was na overlijden van hun 

voornoemde moeder vrouwe Margareta, in voornoemde goederen. 

 

Johannes (dg: et Kath) de Doerne et Katherina liberi quondam #domini# 

Ghevardi de Doerne militis cum tutore totam partem et omne jus que et 

quod domine Margarete [eo]rum matri relicte (?dg: qu) dicti quondam 

Ghevardi de morte quondam ....... ....... .......ke successione advoluta! 

in bonis dictis ten Eijnde sitis in parochia de ....... et in attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque sitis atque totam partem 

[dictis Johanni et Katherine] de morte dicte domine Margarete eorum 

matris [successione advolutam in] dictis bonis cum suis att[inentiis] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 11 f.366v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 13-06-1387. 

 

BP 1177 f 366v 01 do 13-06-1387. 

Theodericus zvw Petrus gnd Luten soen en Johannes van Zelant ev Elizabeth 

dvw voornoemde Petrus verkochten aan Henricus van Zulikem 4 lopen 

roggeland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Middenakker, tussen 

Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen enerzijds en Godefridus die Hoessche 

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

aan Arnoldus van Haenwijc, belast met 22 penning oude cijns aan de heer van 

Herlaer en 6 penning oude cijns aan het kapittel van Oirschot. 

 

Theodericus filius (dg: Petri) quondam Petri dicti Luten soen et Johannes 

de Zelant maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Petri quatuor lopinatas terre siliginee sitas in parochia de 

Ghestel prope Herlaer in loco dicto (dg: Midd) Midde Acker inter 

hereditatem Bartholomei dicti Meus Wedigen soen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi die Hoessche ex alio tendentes cum uno fine ad 

communem viam et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi de Haenwijc in 

ea quantitate qua ibidem sita sunt hereditarie vendiderunt Henrico de 

Zulikem promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: . 

XXII #se) XXII# denariis antiqui census (dg: ..) domino de Herlaer et sex 

denariis antiqui census capitulo de Oerscot exinde solvendis. Testes Luce 

et Berwout datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 366v 02 do 13-06-1387. 

Johannes van der Rennendonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 366v 03 do 13-06-1387. 

Arnoldus van Enode ev Heijlwigis dvw Walterus van Os gewantsnijder verkocht 

aan Willelmus nzvw Johannes Loijer een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 6 lopen roggeland, 

in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen erfgoed van het klooster van 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

88 

Zeenwijnden enerzijds en hr Rutgherus zv Meijssa anderzijds, welke pacht 

aan voornoemde Walterus van Os was verkocht door Arnoldus gnd Groetart van 

Osse, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus de Enode maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Walteri de Os pannicide hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex sex lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Os 

ad locum dictum Oestervelt inter hereditatem spectantem ad conventum de 

Zeenwijnden ex uno et inter hereditatem domini Rutgheri filii Meijsse ex 

alio venditam dicto (dg: q) Waltero de Os ab Arnoldo dicto Groetart de 

Osse prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat 

vendidit Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer supportait cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam Walteri et quorumcumque heredum dicti 

quondam Walteri deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 366v 04 do 13-06-1387. 

Johannes van Derentheren verhuurde aan Henricus Verkenman een beemd in 

Schijndel, tussen Jacobus Zelen soen enerzijds en Henricus Ghisels soen 

anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis, per 

jaar voor 5 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen. Zou 

Elizabeth dv voornoemde Johannes binnen deze 3 jaar overlijden, dan zal de 

huur direct na haar overlijden eindigen. Een brief voor Johannes. 

 

Johannes de Derentheren pratum quoddam situm in parochia de Scijnle inter 

hereditatem Jacobi Zelen soen ex uno et inter hereditatem Henrici Ghisels 

soen ex alio ut dicebat locavit Henrico Verkenman ab eodem ad spacium 

trium annorum post festum purificationis (dg: prox) proxime preteritum 

sine medio preteritum (dg: ..) sequentium possidendum anno quolibet 

dictorum trium annorum pro quinque aude scilde seu valore #dandis sibi 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro# promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia tali condicione si contingat Elizabeth filiam 

dicti Johannis decedere infra dictos 3 annos extunc statim post decessum 

dicte Elizabeth dicta locacio exspirabit et dictus Henricus pro rata 

temporis sequentis post decessum dicte Elizabeth a dicta (dg: locacione) 

a solucione dicte pecunie dicte locacionis erit quitus. Testes datum 

supra. Et erit una littera pro Johanne. 

 

BP 1177 f 366v 05 do 13-06-1387. 

Arnoldus Hoernken van Erpe droeg over aan Willelmus zvw Henricus gnd Neve 

van Zoemeren een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Amelius van 

der Donc beloofd had aan voornoemde Arnoldus, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) de helft van van een stuk land, gnd die Hof ten Einde, in 

Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, tussen Gerardus van Aa enerzijds 

en Henricus van Evershoet anderzijds, te weten uit de helft richting de 

beemden aldaar, aan het woonhuis van voornoemde Amelius aldaar te leveren, 

(2) de andere helft, die aan voornoemde Amelius behoort, welke helft 

voornoemde Amelius mede tot onderpand had gesteld. 

 

Solvit. 

Arnoldus Hoernken de Erpe hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco quam Amelius van der Donc promisit se daturum et 

soluturum dicto Arnoldo hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam 

pecie terre dicte communiter die Hof ten Eijnde site in parochia de Beke 

prope Arle in loco dicto Herende inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno 

et inter hereditatem Henrici de Evershoet ex alio scilicet ex illa 

medietate dicte pecie terre que sita est versus prata ibidem sita et ad 

domum habitationis dicti Amelii ibidem sitam tradendam et deliberandam 

atque ex reliqua medietate dicte pecie terre ad dictum Amelium spectante 
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quam reiquam medietatem dictus Amelius pro solucione dicte paccionis 

simul cum predicta medietate (dg: ad) dicte pecie terre ad pignus 

imposuit prout in litteris supportavit Willelmo filio quondam (dg: 

Henrici) Henrici dicti Neve de Zoemeren cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 366v 06 do 13-06-1387. 

(dg: Johannes Poelman, Hubertus van Dije). 

 

(dg: Johannes Poel Poelman Hubertus de Dije). 

 

BP 1177 f 366v 07 do 13-06-1387. 

Johannes Poelman, zijn broer Sijmon Poelman en Bertha, kvw Hermannus Egens 

soen, Hubertus van Dijest ev Jutta, en Henricus van den Voeren ev 

Mechtildis, dvw voornoemde Hermannus Egens soen, verkochten aan Johannes 

van Enghelant alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Ghesa ev Henricus van Heze, echter uitgezonderd (1) een stuk land gnd die 

Berg, in Hintham, tussen een gemene weg enerzijds en Cristina met den Ymen 

anderzijds, (2) het 2/3 deel van voornoemde wijlen voornoemde Henricus in 

een stuk beemd in Hintham, ter plaatse gnd in den Elst, beiderzijds tussen 

Thomas van Hijntam. 

 

Johannes Poelman et Sijmon Poelman eius frater #et Bertha# liberi quondam 

Hermanni Egens soen Hubertus de Dijest maritus et tutor legitimus Jutte 

sue uxoris et Henricus van den Voeren maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Hermanni Egens soen omnia et 

singula bona eis de morte quondam Ghese (dg: o) uxoris olim Henrici de 

Heze successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

exceptis tamen (dg: .) eis reservata pecia terre dicta die Berch sita in 

Hijntam inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Cristine met 

den Ymen ex alio atque eis reservata (dg: pecia terre prati dicta die) 

#duabus terciis partibus# dicti quondam Henrici #in pecia prati 

sita# !de !Hijntam sita in Hijntam (dg: inter) in loco dicto in den Elst 

inter hereditatem Thome de Hijntam ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebant vendiderunt (dg: Lamb) Johanni de Enghelant promittentes (dg: 

warandiam et obligationem deponere) #warandiam# cum tutore ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum 

dicte quondam Gheze deponere. 

 

BP 1177 f 366v 08 do 13-06-1387. 

Voornoemde Johannes Poelman, zijn broer Sijmon Poelman en Bertha, kvw 

Hermannus Egens soen, Hubertus van Dijest ev Jutta, en Henricus van den 

Voeren ev Mechtildis, dvw voornoemde Hermannus Egens soen, verkochten aan 

de broers Lambertus van Enghelant en Henricus Noet, kv Jacobus van 

Enghelant, (1) een stuk land gnd die Berg, in Hintham, tussen een gemene 

weg enerzijds en Cristina met den Ymen anderzijds, (2) 2/3 deel, eertijds 

van wijlen Henricus van Heze, in een stuk beemd in Hintham, ter plaatse gnd 

in den Elst, beiderzijds tussen Thomas van Hijntam, welke goederen aan hen 

gekomen waren na overlijden van Gheza evw voornoemde Henricus van Heze. 

 

Dicti venditores cum tutore peciam terre dictam die Berch sitam in 

Hijntam inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Cristine met 

den Ymen ex alio atque duas tercias partes que spectabant ad Henricum 

quondam #de# Heze in pecia (dg: terre) #prati# sita in Hijntam in loco 

dicto in den (dg: Es) Elst inter hereditatem Thome de Hijntam ex utroque 

latere coadiacentem et que pecia terre primodicta et due tercie (dg: p) 

due partes (dg: .......) pecie (dg: terre) prati eis de morte de morte 

quondam (dg: Ghese) Gheze uxoris olim dicti quondam Henrici de Heze 

successione sunt advolute vendiderunt Lamberto de Enghelant et Henrico 

Noet fratribus liberis Jacobi de Enghelant promittentes. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

90 

BP 1177 f 366v 09 do 13-06-1387. 

Henricus Vos van Nijsterle verkocht aan Walterus Delijen soen en diens 

vrouw Elizabeth dvw Adam Sceijdemaker een lijfrente van 4 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Nistelrode, tussen 

Petrus gnd Loefarts enerzijds en Arnoldus Corenworst anderzijds, (2) een 

stuk land, aldaar, achter voornoemde tuin, tussen kinderen gnd Heijnmans 

Kijnderen enerzijds en voornoemde Arnoldus Korenworst anderzijds, (3) een 

stuk land, aldaar, voor de deur van voornoemde verkoper, tussen voornoemde 

Arnoldus Corenworst enerzijds en Petrus Loefarts anderzijds, (4) een stuk 

land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Wijssen Bosse, tussen Hermannus Vos 

enerzijds en Johannes gnd Jans soen anderzijds, reeds belast met een 

lijfpacht van 1 mud rogge aan voornoemde Walterus en Elizabeth. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Henricus Vos de Nijsterle legitime vendidit Waltero Delijen soen (dg: ad) 

et Elizabeth eius uxori filie quondam Ade Sceijdemaker vitalem pensionem 

quatuor librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam eorundem Walteri 

et Elizabeth et non ultra nativitatis Johannis et primo termino a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in parochia de Nijsterle inter hereditatem Petri dicti 

Loefarts ex uno et inter hereditatem Arnoldi Corenworst ex alio atque ex 

pecia terre sita ibidem retro dictum ortum inter hereditatem liberorum 

dictorum Heijnmans Kijnderen ex !alio et inter hereditatem (dg: Ar) dicti 

Arnoldi Korenworst ex alio item ex pecia terre sita ibidem ante januam 

dicti venditoris inter hereditatem dicti (dg: Co) Arnoldi Corenworst ex 

uno et inter hereditatem Petri Loefarts ex alio item ex pecia terre sita 

in dicta parochia in loco dicto Wijsschen Bossche inter hereditatem 

Hermanni Vos ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Jans soen ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta vitali pensione unius modii siliginis dictis Waltero et 

Elizabeth exinde solvenda et sufficientem facere et alter eorum diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes Aa et Berwout datum in octavis 

sacramenti. 

 

1177 mf10 B 12 f.367. 

 in octavis sacramenti: donderdag 13-06-1387. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 14-06-1387. 

 Secunda post octavas sacramenti: maandag 17-06-1387. 

 Quarta ante nativitatis Johannis: woensdag 19-06-1387. 

 

BP 1177 f 367r 01 do 13-06-1387. 

Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 20 schelling oude pecunia, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Nijcholaus van 

der Hullen, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, welke cijns aan 

voornoemde wijlen Willelmus Loijer was verkocht door Jacobus zvw Nijcholaus 

van Kessel. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer hereditarium censum XXti solidorum 

antique pecunie (dg: quem dictus quond) solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area Nijcholai van der Hullen sita 

in Busco ad finem Orthensem venditum dicto quondam Willelmo Loijer a 

Jacobo filio quondam Nijcholai de Kessel prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Aa et Berwout datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 367r 02 do 13-06-1387. 

Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 3 pond, met Sint-Jan te betalen, aan voornoemde Willelmus verkocht door 

Jacobus Stephens soen. 
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Yda relicta Willelmi Loijer hereditarium censum trium librarum solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis venditum dicto Willelmo a Jacobo 

Stephens soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367r 03 do 13-06-1387. 

Yda wv Willelmus Loijers maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 23 schelling, met Sint-Jan te betalen, aan haar overgedragen door 

Boudewinus gnd Otten soen zvw Ghibo gnd Wouters bvw Arnoldus gnd Cnode. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijers hereditarium censum XXIII solidorum 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis (dg: vend) supportatum sibi a 

Boudewino dicto Otten soen filio quondam Ghibonis dicti Wouters fratris 

quondam Arnoldi dicti Cnode prout in litteris monuit de 3 (dg: br) annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367r 04 do 13-06-1387. 

Johannes van Alphen verkocht aan Johannes Poelman 1 morgen land in Oijen 

ter plaatse gnd Uterdijk, tussen wijlen Henricus Roempot enerzijds en 

Roverus Jans soen anderzijds, belast met 5 voet maasdijk, een b-erfcijns 

van 1 oude groot, en 2 schellingen gemeen paijment ten tijde in Oijen 

gemeenlijk gaande. 

 

Johannes de Alphen (dg: dimidium) unum iuger terre situm in parochia de 

Oijen #ad locum dictum Uterdijc# inter hereditatem quondam Henrici 

Roempot ex uno et inter hereditatem Roveri Jans soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Poelman promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quinque pedatis aggeris Moze ad hoc spectantibus et 

hereditario censu unius grossi antiqui et duobus solidis communis 

pagamenti pro tempore in (dg: Oij) #dicta# parochia (dg: de) #communiter# 

currentis exinde solvendis. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 367r 05 vr 14-06-1387. 

Godefridus gnd Goben soen van Helmont droeg over aan Johannes van den 

Bossche de jongere 37½ oude schild, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, 

aan hem beloofd door Godefridus zv Johannes van Bijstervelt van Helmont. 

 

Godefridus dictus Goben soen de Helmont triginta septem et dimidium 

aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos scilicet quatuor 

florenos aureos communiter gulden vocatos pro tribus aureis denariis 

antiquis communiter aude scilde vocatis in dicta pecunie summa computato 

promissos sibi a Godefrido filio Johannis de Bijstervelt de Helmont prout 

in litteris supportavit Johanni van den Bossche juniori cum litteris et 

aliis et jure. Testes Aa et Berwout datum in crastino octavarum 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 367r 06 vr 14-06-1387. 

De broers hr Johannes en Boudewinus, kvw Johannes zvw Boudewinus, Henricus 

van Erpe ev Elizabeth, en Willelmus Waerloes ev Aleijdis, dvw voornoemde 

Johannes zv Boudewinus, droegen39 over aan Johannes van den Doerne van 

Arscot 15 dobbel mottoen geld van Brabant, aan voornoemde Johannes zv 

Boudewinus beloofd door Johannes van Padbroec en Johannes van Brolijo, welk 

geld nu aan hen behoort. 

 

#(dg: magister)# Dominus Johannes et Boudewinus fratres liberi quondam 

Johannis filii quondam Boudewini Henricus de Erpe maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris Willelmus Waerloes maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis filii 

Boudewini quindecim antiquos denarios communiter dobbel mottoen vocatos 

                         
39 Zie → BP 1179 p 299r 05 za 23-09-1391, tweede overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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monete Brabantie promissos dicto Johanni filio Boudewini a Johanne de 

(dg: Pa) Padbroec et Johanne de Brolijo prout in litteris et quam 

pecuniam nunc ad se spectare dicebant supportaverunt Johanni (dg: de Do) 

van den Doerne de Arscot cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367r 07 vr 14-06-1387. 

Voornoemde broers hr Johannes en Boudewinus, kvw Johannes zvw Boudewinus, 

Henricus van Erpe ev Elizabeth, en Willelmus Waerloes ev Aleijdis, dvw 

voornoemde Johannes zv Boudewinus, droegen40 over aan Johannes van den 

Doerne van Arscot 96 gulden pieter leuvens, die hr Rijcoldus Koc ridder, 

Gerardus van Berkel en Theodericus van der Poerten beloofd41 hadden aan hr 

Jordanus Brant kanunnik van de kerk van Sint-Jan van Luik, welke 96 pieter 

voornoemde hr Jordanus overgedragen42 had aan Johannes zvw Boudewinus gnd 

Appelman, en die nu aan hen behoren. Met adiusticatie aan voornoemde 

Johannes zvw Boudewinus. 

 

Dicti 4or nonaginta sex denarios aureos communiter peter vocatos monete 

Lovaniensis quos dominus Rijcoldus Koc miles Gerardus de Berkel et 

Theodericus van der Poerten (dg: dicto) domino Jordano Brant canonico 

ecclesie sancti Johannis Leodiensis promiserant et quos nonaginta sex 

peter dictus dominus (dg: Johannes) Jordanus supportavit Johanni filio 

quondam Boudewini dicti Appelman prout in litteris et quos nunc ad se 

spectare dicebant supportaverunt Johanni van den Doerne de Arscot cum 

litteris et aliis jure et cum adiusticatione dicto Johanni filio quondam 

Boudewini facta etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367r 08 vr 14-06-1387. 

Leonius bv Arnoldus gnd Snavel droeg over aan Gerardus van Bladel 400 

dobbel mottoen van Vilvoorde, aan Johannes van de Kloot, tbv voornoemde 

Leonius en Henricus, broers van voornoemde Arnoldus Snavel, en tbv Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, beloofd door voornoemde Arnoldus Snavel. 

 

Solvit. 

Leonius frater Arnoldi dicti Snavel quadringentos denarios aureos 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Filfordie promissos #Johanni de 

Globo ad opus# dicti Leonii et Henrici (dg: fratribus) #fratrum# dicti 

Arnoldi (dg: Snev) Snavel atque ad opus Arnoldi Stamelart de Penu seu ad 

opus alterius eorundem a dicto Arnoldo Snavel prout in litteris 

supportavit Gerardo de Bladel cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367r 09 ma 17-06-1387. 

Willelmus Kepken van Nuwelant droeg over aan Johannes van Hoemen Uden soen 

van Tefelen en Johannes zv Johannes gnd Kegelman zijn deel in 8 hont land, 

in Nuland, ter plaatse gnd Sceivels Kamp, tussen Godefridus Sceijvel 

enerzijds en erfgoed van het leprozenhuis bij Den Bosch anderzijds. De 

brief overhandigen aan Johannes zv Johannes Kesselman of aan iemand van 

hen. 

 

Willelmus Kepken de Nuwelant totam partem et omne jus sibi competentes in 

(dg: quodam campo dicto Sceij) octo hont terre sitis in parochia de 

Nuwelant in loco dicto Sceijvels Camp inter hereditatem Godefridi 

Sceijvel ex uno et inter hereditatem domus leprosorum prope Buscum ex 

alio supportavit Johanni de Hoemen Uden soen de Tefelen et Johanni filio 

Johannis dicti Kegelman promittens ratam servare et obligationem ex parte 

                         
40 Zie → BP 1178 f 011r 14 vr 10-01-1388, (derde) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
41 Zie ← BP 1176 f 111r 04 za 12-03-1379, belofte 96 peter te betalen op 25-

12-1379. 
42 Zie ← BP 1176 f 258v 13 zo 11-05-1382, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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sui deponere. Testes Rover et Berwout datum secunda post octavas 

sacramenti. Traditur Johanni filio Johannis Kesselman seu eorum alicui. 

 

BP 1177 f 367r 10 ma 17-06-1387. 

Voornoemde Willelmus Kepken van Nuwelant deed tbv Johannes van Hoemen, 

Johannes Kesselman en diens zoon Johannes afstand van alle geschillen, 

waarmee hij hen kan aanspreken. De brief overhandigen aan Johannes zv 

Johannes Kesselman. 

 

Insuper dictus Willelmus super omnibus et singulis causis impeticionibus 

quibus mediantibus ipse (dg: Jo) dictos Johannem de Hoemen et Johannem 

Kesselman et Johannem eius filium impetere posset seu vexare (dg: a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem) in judicio spirituali 

vel seculari aut alias quovis modo a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem quacumque occacione ut dicebat ad opus eorundem Johannis 

Johannis et Johannis renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera Johanni filio Johannis Kesselman. 

 

BP 1177 f 367r 11 ma 17-06-1387. 

Voornoemde Johannes van Hoemen en Johannes zv Johannes Kesselman beloofden 

aan Willelmus Kepken, tbv hem en erfg vw Boudewinus van den Water, alle 

dijken, gnd zegedijk, behorend bij een hoeve in Wilshusen, welke hoeve 

wijlen Henricus Becker verworven had van wijlen voornoemde Boudewinus van 

den Water, zal onderhouden. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes de Hoemen et Johannes filius Johannis Kesselman 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo (dg: Kesselma) Kepken ad opus 

sui et ad opus heredum quondam Boudewini van den Water quod ipsi omnes 

aggeres #dictos zegedijc# spectantes ad quendam mansum situm in Wilshusen 

quem mansum Henricus quondam Becker erga dictum quondam Boudewinum van 

den Water acquisiverat (dg: ut dicebat quocumque) quocumque locorum sitos 

perpetue taliter tenebunt et observabunt sic quod dicto Willelmo et 

heredibus (dg: dampna ex) et eorum bonis et supra dictum mansum dampna 

exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 367r 12 wo 19-06-1387. 

Nijcholaus van Berze maande 3 achterstallige jaren van 8 pond 5 schelling 

b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns aan 

hem was verkocht door Everardus gnd Rover van Mordrecht. 

 

Nijcholaus de Berze octo libras et quinque solidos annui et hereditarii 

census grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis (dg: .) in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

venditum sibi ab Everardo dicto Rover de Mordrecht prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Ghemert et Rover datum quarta (dg: p) ante 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 367r 13 wo 19-06-1387. 

Johannes van Edingen ev Mechtildis dvw Henricus van Oerscot verkocht aan 

Johannes zv Nijcholaus van Colen (1) een huis43,44 en erf, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, tussen erfgoed van Jacobus Noppen enerzijds en erfgoed, 

huis en erf van Henricus Noppen anderzijds, (2) de helft van een tuin van 

                         
43 Zie ← BP 1177 f 349r 05 wo 19-06-1387, deze goederen kwamen bij erfdeling 

aan Johannes van Edingen. 
44 Zie → BP 1179 p 009r 13 ±do 20-10-1390, verkoop van de onderpanden, toen 

belast met een erfcijns van 3 pond geld en 30 schelling geld op het leven 

van Ancelmus Cuper. 
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wijlen voornoemde Johannes Noppen, aldaar, achter de huizen van voornoemde 

wijlen Johannes Noppen, tussen erfgoed van Ghisbertus Lijsscap enerzijds en 

erfgoed van Sijmon van Ghewanden anderzijds, te weten de helft naast Sijmon 

van Ghewanden, (3) een weg, uit de andere helft van de tuin, direct naast 

het water gelegen, welke weg 6 voet breed is, af te meten vanaf een esboom 

richting de andere helft van de tuin, welke andere helft behoort aan 

Henricus Noppen, en ongeveer 30 voet lang, zoals die weg daar afgepaald is, 

belast met een b-erfcijns van 3 pond geld, een b-erfcijns van 10 schelling 

voornoemd geld en een lijfrente van 30 schelling geld op het leven van 

Ancelmus Cuper. 

 

Johannes de Edingen maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Henrici de Oerscot domum et aream sitam in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem Jacobi Noppen ex uno et inter 

hereditatem domum et aream (dg: quondam Johannis No Jac) Henrici Noppen 

ex alio atque medietatem orti dicti quondam Johannis Noppen siti (dg: 

ret) ibidem retro domos dicti quondam Johannis Noppen inter hereditatem 

Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem Sijmonis de Ghewanden ex 

alio scilicet illam medietatem dicti orti que medietas sita est versus 

dictam hereditatem dicti Sijmonis de Ghewanden atque quandam viam (dg: 

sita) de reliqua medietate dicti orti que via sita est contigue iuxta 

dictam aquam et que via continet ubique sex pedatas in latitudine 

mensurando ab arbore dicta essche consistente ibidem versus (dg: 

hereditatem dicti Henrici Noppen) dictam reliquam medietatem spectantem 

ad Henricum Noppen orti predicti et que via continet XXX pedatas vel 

circiter in longitudine prout huiusmodi via ibidem est sita et limitata 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Nijcholai de Colen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu) 

hereditario censu trium librarum monete et hereditario censu (dg: XX) X 

solidorum dicte monete et (verbeterd uit: ex) vitali pensione XXX 

solidorum monete ad vitam Ancelmi Cuper exinde solvendis. Testes Ywanus 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 367r 14 wo 19-06-1387. 

Henricus Noppen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: Mo) Noppen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 13 f.367v. 

 Quinta ante nativitatis Johannis: donderdag 20-06-1387. 

 in crastino Gervasii et Prothasii anno LXXX septimo: 

    donderdag 20-06-1387. 

 

BP 1177 f 367v 01 do 20-06-1387. 

Nijcholaus van Baerle verkocht aan Elizabeth dvw Henricus gnd Custer van 

Oesterwijc een b-erfpacht van 6 zester rogge, maat van Oisterwijk, die 

Ghibo gnd Goerleman en zijn dochter Heijlwigis aan voornoemde Nijcholaus 

beloofd hadden, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit een stuk 

land in Oisterwijk, ter plaatse Langebrake, tussen Amelius Witen soen 

enerzijds en Gerardus van den Woude anderzijds. De brief overhandigen aan 

Arnoldus Bije van Druenen. 

 

Solvit. 

Nijcholaus de Baerle hereditarium (dg: censum paccionem) pactum sex 

sextariorum siliginis mensure de Oesterwijc quem Ghibo dictus Goerleman 

et Heijlwigis eius filia promiserunt se daturos et soluturos dicto 

Nijcholao hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradendum ex pecia 

terre sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto Langebrake inter 

hereditatem (dg: Arnoldi) #Amelii# Witen soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi van den Woude ex alio prout in litteris vendidit Elizabeth filie 

quondam Henrici dicti Custer de Oesterwijc supportavit cum litteris et 
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jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ghemert et (dg: G) Berwout datum quinta ante nativitatis Johannis. 

Tradetur littera Arnoldo Bije de Druenen. 

 

BP 1177 f 367v 02 do 20-06-1387. 

Sijmon van Gheldenaken verkocht aan Johannes zv Henricus gnd Dekens soen 

van Helmont de helft in 4 paarden, 26 stuks hoornvee en 80 schapen, staande 

op de goederen van voornoemde Sijmon, in Stiphout. De koopsom is voldaan. 

 

Sijmon de Gheldenaken medietatem ad se spectantem in (dg: duobus) 

#quatuor# equis #in# (dg: XIII) #XXVI peciis# pecudum dictorum horenvees 

et in (dg: XL LX) #LXXX# ovibus consistentibus supra bona dicti Sijmonis 

sita in Stiphout ut dicebat vendidit Johanni filio Henrici dicti Dekens 

soen de Helmont promittens warandiam et recognovit sibi de pretio 

huiusmodi vendicionis fore satisfactum. Testes Ywanus et Ouden datum 

quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 367v 03 do 20-06-1387. 

Jacobus gnd Laet droeg over aan hr Henricus Buc een lijfpacht45 van ½ mud 

rogge, Bossche maat, op het leven van Arnoldus gnd Bollen van Wetten en 

diens vrouw Elizabeth, met Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land, 

gnd die Nieuwe Hoeve, in Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen Jacobus 

van der Heijden enerzijds en wijlen Arnoldus van der Heijden anderzijds, 

welke pacht voornoemde Jacobus Laet gekocht had van Rodolphus zv Arnoldus 

Vrient en Johannes zvw Johannes gnd Bitter. 

 

Jacobus dictus Laet vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam Arnoldi dicti Bollen de Wetten et 

Elizabeth eius uxoris seu ad vitam alterius eorum diutius viventis et non 

ultra in festo nativitatis Domini ex quadam pecia terre dicta die 

Nuwehoeve sita in parochia de Berlikem in loco dicto Loefort inter 

hereditatem Jacobi van der Heijden ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi van der Heijden ex alio quam pensionem dictus Jacobus Laet erga 

(dg: d) Rodolphum filium Arnoldi Vrient et Johannem filium quondam 

Johannis dicti Bitter emendo acquisiverat prout in litteris (dg: here) 

supportavit domino Henrico Buc cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 367v 04 do 20-06-1387. 

Barnijerus gnd Andries soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van Ghiselbertus gnd Ghisel van 

Zoemeren. 

 

Barnijerus dictus Andries soen omnes et singulas vendiciones et 

alienaciones quascumque factas (dg: per) #cum bonis quibuscumque# 

Ghiselberti (dg: -um) dictum Ghisel de Zoemeren (dg: cum bonis 

quibuscuqmue eiusdem Ghiselberti) ut dicebat calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 367v 05 do 20-06-1387. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes Spikerman, Andreas van Noddenvelt en Johannes 

Houbraken, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Spikerman et per Andream de (dg: Middel) Noddenvelt et Johannem 

Houbraken seu per eorum alterum cum bonis eorum seu alterius eorundem 

                         
45 Zie ← BP 1175 f 268r 13 do 22-05-1371, verkoop van de lijfpacht door 

Jacobus gnd Oden soen van der Loefort. 
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calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367v 06 do 20-06-1387. 

Johannes gnd Boudens soen verhuurde aan Godefridus Andries soen van 

Berlikem 6 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die 

Akens Hoeve, voor een periode van 5 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(ma 11-11-1387). 

 

Johannes dictus Boudens soen sex iugera terre ad se spectantia sita in 
!in loco dicto die Hoeven in loco dicto die Akens Hoeve ut dicebat 

locavit Godefrido Andries soen de Berlikem ab eodem ad spacium quinque 

annorum (dg: da) post festum Martini proxime futurum sine medio 

sequentium possidenda promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367v 07 do 20-06-1387. 

Theodericus van Ghemert die Riemsleger zvw Ancelmus gnd Maech verkocht aan 

Willelmus Posteel een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, 

naast het klooster van de Minderbroeders, in de straat gnd Dravelgas, 

tussen erfgoed van Johannes gnd Boets enerzijds en erfgoed van wijlen 

Egidius Zeelmaker anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 31 

schelling geld. 

 

Theodericus de Ghemert (dg: de Ghe) die Riemsleger filius quondam Ancelmi 

dicti Maech hereditarie vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum 

unius auden scilt monete Francie #seu valorem# monete solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco 

iuxta (dg: conventum fr) claustrum fratrum minorum in vico dicto 

Dravelgas inter hereditatem (dg: inter h) Johannis dicti Boets ex uno et 

inter hereditatem (dg: Elizabeth filie qu) quondam Egidii Zeelmaker ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu XXXI solidorum monete 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367v 08 do 20-06-1387. 

Arnoldus van Vechel beloofde aan Petrus Pels, gedurende 4 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Sint-Martinus, 7 oude schilden te betalen, of zodanige 

waarde als de stad Den Bosch voor 1 schild ontvangt van zijn renten ten 

tijde van de betaling van voornoemde pecunia. 

 

Arnoldus de Vechel promisit super omnia se daturum et soluturum Petro 

Pels ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum quatuor annorum septem aude scilde seu talem 

valorem qualem oppidum de Busco capiet (dg: tp) tempore solucionis dicte 

pecunie (dg: Martini) de suis redditibus Martini. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367v 09 do 20-06-1387. 

Willelmus van Orthen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Arnoldus gnd ?.ijngart alias gnd van Herende 

met zijn goederen. 

 

Willelmus de Orthen omnes vendiciones et alienaciones factas (dg: per 

dominum Nijcolaum Koc militem) Arnoldum dictum [?.]ijngart alias dictum 

de Herende cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes Ghemert et 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 367v 10 do 20-06-1387. 

Petrus Loeder en zijn vrouw Elizabeth jongere dvw Johannes van der Bruggen 

verkochten aan Gerardus Poijnnenborch zvw Petrus Poijnnenborch een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis te leveren, 
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gaande uit erfgoederen, die aan Henricus molenaar van Westilborch 

behoorden, welke pacht Henricus van de Kerkhof overgedragen had aan 

voornoemde Johannes van der Bruggen, door voornoemde Johannes voor de duur 

van zijn leven te heffen en na zijn overlijden door zijn kinderen, welke 

pacht nu aan hen behoort. 

 

Petrus Loeder maritus legitimus ut dicebat Elizabeth junioris filie 

quondam Johannis van der Bruggen #et dicta Elizabeth cum eodem tamquam 

cum tutore# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

(dg: Busco) Oesterwijc (dg: quam Johannes de Corpe fili) solvendam 

hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus que ad Henricum 

multorem de Westilborch spectare consueverunt #quam paccionem Henricus de 

Atrio# supportavit (verbeterd uit: supportatam) dicto Johanni van der 

Bruggen ab eodem Johanne ad eius vitam et post eius decessum a liberis 

iamdicti Johannis jure hereditario possidendam et habendam (dg: ..) prout 

in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant (dg: su) 

vendiderunt Gerardo Poijnnenborch filio quondam Petri Poijnnenborch 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte eorum (dg: deponere) et 

quorumcumque heredum dicti quondam Johannis deponere. Testes Ghemert et 

Ywanus datum quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 367v 11 do 20-06-1387. 

Johannes gnd Kathelinen soen zvw Arnoldus gnd Neijster verkocht aan Andreas 

zv Henricus gnd Ruse een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 morgen land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, tussen Bruijstinus Palart enerzijds Johannes Hals en 

Ambrosius gnd Broes Balen soen anderzijds. 

 

Johannes dictus Kathelinen soen filius quondam Arnoldi dicti Neijster 

hereditarie vendidit Andree filio Henrici dicti Ruse hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quinque iugeribus terre dicti 

venditoris sitis in parochia de Roesmalen in loco Heze inter hereditatem 

Bruijstini Palart ex uno et inter hereditatem Johannis Hals et Ambrosii 

dicti Broes Balen soen ex alio promittens warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 367v 12 do 20-06-1387. 

En hij kan terugkopen gedurende 12 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1388), met 19 oude schilden, 43 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend of de waarde, 8 Hollandse plakken en de pacht van het jaar van 

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

schepenen, Arnoldus zvw Egidius van Ghele, Johannes Gevarts vleeshouwer, 

Goeswinus van Dijesa en Gerardus Ossen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duodecim annorum post festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper cum XIX aude 

scilde seu pro quolibet auden scilt XLIII Hollant placken seu valorem #et 

cum octo Hollant placken# et cum paccione anni redempcionis promittens ut 

in forma. Acta in camera scriptorum presentibus scabinis Arnoldo filio 

quondam Egidii de Ghele Johanne Gevarts carnifice Goeswino de Dijesa 

Gerardo Ossen datum in crastino Gervasii et Prothasii anno LXXX septimo 

hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 367v 13 do 20-06-1387. 

Nijcholaus gnd Mijs soen ev Katherina dv Wijnricus van Rijthoven verkocht 

aan Theodericus die Moelner van der Donc een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 2 mud rogge en 2 mud gerst, maat van Helmond, welke pacht 
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van 2 mud en 2 mud voornoemde Wijnricus met Lichtmis beurt, gaande uit 

erfgoederen, die Johannes gnd Willen soen in pacht verkregen had van 

voornoemde Wijnricus, gelegen in Lieshout, en welke pacht van 1 mud 

voornoemde Wijnricus geschonken had aan voornoemde Nijcholaus en zijn vrouw 

Katherina. 

 

Nijcholaus dictus Mijs soen #maritus et tutor legitmus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie Wijnrici de Rijthoven# hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis #et in Lieshout tradendam# ex hereditaria 

paccione duorum (dg: du) modiorum siliginis et duorum modiorum ordei 

mensure predicte quam paccionem (dg: pact) duorum modiorum siliginis et 

duorum modiorum ordei dictus Wijnricus solvendam habet hereditarie 

termino solucionis ex hereditatibus quas Johannes dictus Willen soen ad 

pactum acquisiverat erga dictum Wijnricum sitis in jurisdictione de 

Lieshout et quam paccionem unius modii siliginis dictus Wijnricus dederat 

(dg: ad pact) dicto Nijcholao cum dicta Katherina sua uxore nomine dotis 

ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico die Moelner (dg: de Lijeshout) 

#van der (dg: Donc) Donc# promittens warandiam et obligationem in dicta 

paccione deponere et sufficientem facere. Testes Ghemert et Ywanus datum 

quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 367v 14 do 20-06-1387. 

Johannes die Milter van Erpe verkocht aan Johannes zvw Arnoldus van 

Hoessche een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met Sint-Remigius in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 1 aangelegen zesterzaad 

land, in Erp, tussen mr Johannes snijder enerzijds en Goeswinus Emonts soen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes die Milter de Erpe hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Arnoldi de (dg: Huesden) Hoessche hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de (dg: ..) Erpe solvendam hereditarie Remigii et in 

Busco tradendam ex domo et orto et (dg: s) una se[xtari]ata terre 

siliginee sibi adiacente sitis in parochia de Erpe inter hereditatem 

magistri Johannis sartoris ex uno et inter hereditatem Goeswini Emonts 

soen ex alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto domino fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 B 14 f.368. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1387. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 08-06-1387. 

 Quinta ante nativitatis Johannis: donderdag 20-06-1387. 

 in crastino Gervasii et Prothasii anno LXXX septimo: 

   donderdag 20-06-1387. 

 Sexta post Gervasii et Prothasii: vrijdag 21-06-1387. 

 

BP 1177 f 368r 01 do 04-07-1387. 

Johannes zv Willelmus van Zelant beloofde aan zijn voornoemde vader 

Willelmus en diens vrouw Elizabeth van Crumvoert een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al 

zijn goederen. Voornoemde Willelmus zal de pacht gedurende zijn leven 

bezitten; na zijn overlijden krijgt voornoemde Elizabeth, als ze dan leeft, 

de helft van de pacht. 

 

Johannes filius Willelmi de (dg: Zeland) Zelant promisit (dg: se dat) 

super omnia (dg: se da) habita et habenda se daturum et soluturum dicto 

Willelmo suo patri et Elizabeth de Crumvoert uxori eiusdem Willelmi 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

eorum vitam et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis tali condicione quod dictus Willelmus 

dictam pensionem ad eius vitam integraliter possidebit scilicet dicta 
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Elizabeth si ipsa vixerit post decessum dicti Willelmi (dg: dictam 

pensionem) medietatem dicte pensionis ad vitam eiusdem Elizabeth 

possidebit. Testes Ywanus et Aa datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 368r 02 do 04-07-1387. 

Gerardus zv Willelmus van Zelant beloofde aan voornoemde Willelmus en 

Elizabeth een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. Voornoemde Willelmus zal de 

pacht gedurende zijn leven bezitten; na zijn overlijden krijgt voornoemde 

Elizabeth, als ze dan leeft, de helft van de pacht. 

 

Solvit. 

Gerardus filius Willelmi de Zelant promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dictis Willelmo et Elizabeth vitalem pensionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco (dg: here) anno quolibet ad 

vitam (dg: dictorum) eorum et non ultra purificationis et in Busco ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis tali condicione quod dictus 

Willelmus dictam pensionem ad suam vitam integraliter possidebit scilicet 

dicta Elizabeth si ipsa vixerit post decessum dicti Willelmi medietatem 

dicte pensionis ad vitam eiusdem Elizabeth possidebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 368r 03 za 08-06-1387. 

Johannes Raet verkocht aan Rodolphus Loden soen (1) 6/11 deel in 1/3 deel 

van een kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd die Oude Buenre, tussen 

Theodericus Writer enerzijds en Roverus Boest anderzijds, geheel het 1/3 

deel belast met 1 oude groot, (2) 6/11 deel in 1 zesterzaad roggeland, in 

Heeswijk, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en Theodericus 

Roelofs soen anderzijds, met de wegen die hierbij horen, geheel de 

zesterzaad belast met 2 hoenderen. 

 

Johannes Raet sex undecimas partes ad se spectantes in tercia parte 

cuiusdam campi siti in parochia de Scijnle in loco dicto die Aude Buenre 

inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem Roveri 

Boest ex alio ut (dg: scilicet) dividendo dictam terciam partem in XI 

partes equales sex de (dg: di) hiis (dg: vendidit Rodolpho Loden soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno gross) atque 

sex undecimas partes ad se spectantes in una sextariata terre siliginee 

sita in parochia de Hezewijc inter hereditatem conventus de Berna ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Roelofs soen ex alio #cum viis ad hoc de 

jure spectantibus# scilicet dividendo in undecim partes equales sex de 

hiis vendidit Rodolpho Loden soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno grosso antiquo ex dicta integra tercia parte dicti 

campi et duobus pullis de dicta integra sextariata terre solvendis 

annuatim. Testes (dg: Ywanus et Berwout) datum sexta ante nativitatis 

nativitatis #testes Willelmus et (dg: ca) Rover datum in (dg: cras) 

sabbato post sacramenti#. 

 

BP 1177 f 368r 04 za 08-06-1387. 

Johannes Fijen soen snijder ev Heijlwigis dvw Arnoldus van Waelwijc 

verkocht aan voornoemde Rodolphus 2/11 deel in voornoemde goederen. 

 

Johannes Fijen soen sartor maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Arnoldi de Waelwijc duas undecimas partes ad se 

spectantes in premissis vendidit dicto Rodolpho promittens eodem modo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 368r 05 za 08-06-1387. 

Aleijdis dvw Gerardus Raet verkocht aan voornoemde Rodolphus 1½ elfde deel 

in voornoemde goederen. (dg: Willelmus van Mulsen droeg zijn vruchtgebruik 
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in dit 1½ elfde deel over.) 

 

Aleijdis filia quondam Gerardi Raet cum tutore unam et dimidiam undecimas 

partes ad se spectantes in premissis vendidit dicto (dg: Ludovico) 

#Rodolpho# promittens cum tutore (dg: et) ut supra. (dg: Quo facto 

Willelmus de Mulsen suum usufructum sibi competentem in dictis una et 

dimidia undecimis partibus supportavit dicto Ludovico #Rodolpho#) 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 368r 06 za 08-06-1387. 

Gerardus Raet zvw Henricus van den Laer verkocht aan voornoemde Rodolphus 

Loden soen 1½ elfde deel in voornoemde goederen. (dg: Willelmus van Mulsen 

droeg zijn vruchtgebruik in dit 1½ elfde deel over.) 

 

Gerardus Raet filius quondam Henrici van den Laer unam et dimidiam 

undecimas partes ad se spectantes in premissis vendidit dicto (dg: 

Ludovico) #Rodolpho# promittens ut supra. Quo facto (dg: Willelmus de 

Mulsen suum usufructum sibi competentem in dictis una et dimidia 

undecimis partibus parte supportavit dicto Ludovico #Rodolpho#) 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 368r 07 za 08-06-1387. 

Rodolphus van den Zande snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen van al 

het bovenstaande. 

 

Rodolphus van den Zande sartor prebuit et reportavit totum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 368r 08 do 20-06-1387. 

Joseph van Casteren verkocht aan Henricus gnd Vendonc een n-erfpacht van 1 

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

de helft in een akker, gnd des Kosters Akker, in Boxtel, in de dingbank van 

in Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen hr Sijmon van Palme enerzijds 

en wijlen Denkinus Clinckart anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

(dg: Eli) Joseph de Casteren hereditarie vendidit Henrico dicto Vendonc 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quodam agro 

dicto d) medietate ad dictum venditorem spectante in quodam agro dicto 

des Custers Acker sito in parochia de (dg: Caste) Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde in loco dicto Casteren inter hereditatem domini 

Sijmonis de (dg: Pailn) Palme ex uno et (dg: ex) inter hereditatem (dg: 

De) quondam Denkini Clinckart ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domino fundi et sufficientem. Datum 

Ghemert et Ywanus datum quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 368r 09 do 20-06-1387. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1388), met 20 gulden geld van Holland of Gelre of de waarde en met de 

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

van Johannes Cortroc, Bodo Donnecop, Godefridus, Nijcholaus Mijs soen en 

Theodericus die Moelner van der Donc. 

 

A. 

Et poterit! ad spacium (dg: ad) trium annorum post festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper cum XX florenis monete 

Hollandie seu Ghelrie seu valorem et cum paccione anni redempcionis 

promittens ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne (dg: Cortoc) 

Cortroc Bodo! Donnecop Godefrido Nijcholao Mijs soen et Theoderico die 
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Moelner van der Donc testibus datum in crastino Gervasii et Prothasii 

anno LXXX septimo hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 368r 10 do 20-06-1387. 

Godefridus Mostart zvw Gerardus Mostart en zijn vrouw Luijtgardis dv 

Henricus Hadewigen wv Johannes gnd Zanders zvw Johannes Loet droegen over 

aan Elizabeth dvw Johannes Colen soen van Os het vruchtgebruik dat aan 

voornoemde Luijtgardis behoort in alle goederen, die aan voornoemde 

Elizabeth gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes Zanders resp. 

die aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde Luijtgardis. De 

brief overhandigen aan voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus (dg: fi) Mostart filius quondam Gerardi Mostart maritus 

legitimus Luijtgardis sue uxoris filie Henrici Hadewigen relicte quondam 

Johannis dicti Zanders #filii quondam Johannis (dg: Loet) Loet# et dicta 

Luijtgardis cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Luijtgardi 

competentem in omnibus bonis que Elizabeth filie quondam Johannis Colen 

soen de Os de morte dicti quondam Johannis Zanders successione #sunt# 

advoluta et post mortem dicte Luijtgardis successione advolventur 

quocumque locorum consistentia sive sita supportaverunt dicte Elizabeth 

promittentes ratam servare. Testes Ghemert et Ywanus datum (dg: qu) in 

crastino (dg: tradetur littera dG dicto Godefrido) Gervasii et Prothasii. 

Tradetur littera dicto Godefrido. 

 

BP 1177 f 368r 11 vr 21-06-1387. 

Voornoemde Elizabeth verkocht voornoemde goederen aan Godefridus Mostart. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore dicta bona omnia vendidit Godefrido Mostart 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum heredum deponere. Testes Aa et Berwout datum sexta 

post Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1177 f 368r 12 vr 21-06-1387. 

Arnoldus Wanbier verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Wanbier prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 368r 13 do 20-06-1387. 

Johannes zvw Johannes Ghevarts vleeshouwer verkocht aan Goeswinus zvw 

Johannes van der Dijesen een vleesbank in Den Bosch, in het vleeshuis, 

eertijds van wijlen voornoemde Johannes Ghevarts, belast met de 

hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Johannis Ghevarts carnificis quendam stallum 

dictum vleeschebanc ad spectantem situm in Busco in macello et qui 

stallus fuerat quondam dicti Johannis Ghevarts #sui patris# vendidit 

Goeswino filio quondam Johannis van der Dijesen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 

Ghemert et Ywanus datum quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 368r 14 za 22-06-1387. 

Gerardus gnd Writer zvw Gerardus gnd Writer droeg over aan Hermannus zvw 

Wijtmannus gnd Loeders de helft van 2 bunder beemd in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, beiderzijds tussen Mechtildis wv Johannes Coptiten, 

aan hem overgedragen door Willelmus zv Johannes Writer en zijn kinderen 

Johannes en Elizabeth. 

 

Gerardus dictus Writer filius quondam Gerardi dicti Writer medietatem 

duorum (dg: modiorum) bonariorum prati sitorum in parochia de Oesterwijc 

ad locum dictum (dg: d) communiter Udenhout inter hereditates (dg: .) 

Mechtildis relicte quondam Johannis Coptiten ex utroque latere 
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coadiacentes supportatam sibi a Willelmo filio (dg: J) Johannis Writer 

Johanne et Elizabeth eius liberis prout in litteris vendidit Hermanno 

filio quondam Wijtmanni dicti Loeders supportavit [cum omnibus litteris] 

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

Testes Luce et Berwout datum [s]abbato ante nativitatis Johannis. 

 

1177 mf10 C 01 f.368v. 

 Sabbato ante nativitatis Johannis: zaterdag 22-06-1387. 

 in crastino nativitatis Johannis: dinsdag 25-06-1387. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 02-07-1387. 

 

BP 1177 f 368v 01 za 22-06-1387. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 penningen 

gerekend, aan hem behorend in een b-erfcijns van 5 pond 1 groot toournoois 

geld van de koning van Frankrijk, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit alle steenovens van Nijcholaus zvw mr 

Gerardus, in Maalstram, en erfgoederen die daarbij horen. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel hereditarium censum XL 

solidorum grosso Turonensi denario etc pro XVI denariis computato ad se 

spectantem in hereditario censu quinque librarum grosso Turonesi denario 

monete (dg: ..) regis Francie solvendo hereditarie mediatim (dg: Johannis 

..) Domini et mediatim Johannis ex #omnibus# lapificinis Nijcholai filii 

quondam magistri Gerardi sitis in Maelstram ac de hereditatibus 

spectantibus ad easdem monuit de 3 annis. Testes Ghemert et Aa datum 

sabbato ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 368v 02 za 22-06-1387. 

Johannes Leonii van Erpe droeg over aan Gerardus van Berkel de helft in (1) 

goederen gnd ten Berge, in Geffen, (2) 8 morgen land, in Geffen, ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen Reijmboldus gnd Belen soen enerzijds en 

Johannes zv Henricus gnd Jans soen anderzijds, (3) 3 morgen land, in 

Geffen, op de gemeint, naast de plaats gnd die Drancput, (4) ander 

toebehoren van voornoemde goederen, zoals deze voornoemde goederen 

behoorden aan hr Johannes Koc ridder, (5) ongeveer 5 morgen land, in 

Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen wijlen Johannes gnd Cale 

enerzijds en Roverus gnd Uden soen anderzijds, al welke goederen voornoemde 

Johannes Leonii van Erpe en Gerardus van Berkel gekocht hadden van hr 

Rijcoldus Koc ridder. 

 

Johannes Leonii de Erpe medietatem ad se spectantem in bonis dictis 

communiter ten Berghe sitis in parochia de Gheffen (dg: cum) #et in# octo 

iugeribus terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem Reijmboldi dicti Belen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii Henrici dicti Jans soen ex alio et (dg: cum) #in# tribus 

iugeribus terre sitis in dicta parochia supra communitatem iuxta locum 

dictum die (dg: Dra) Drancput et (dg: cum) #in# ceteris attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis prout huiusmodi bona ten Berghe 

vocata cum dictis octo iugeribus terre et tribus iugeribus terre et (dg: 

cum) #cum# ceteris suis attinentiis ad dominum Johannem Koc militem 

spectare consueverunt atque (dg: cu) in quinque iugeribus terre vel 

circiter sitis in dicta parochia in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Cale ex uno et inter hereditatem 

Roveri dicti Uden soen ex alio prout huiusmodi quinque iugera terre vel 

circiter ibidem sita sunt que bona cum dictis octo iugeribus terre et 

(dg: tribus) cum dictis tribus iugeribus et cum ceteris attinentiis 

dictorum bonorum et que quinque iugera terre vel circiter dictus Johannes 

Leonii de Erpe et Gerardus de Berkel erga dominum Rijcoldum Koc militem 

emendo acquisiverant prout in litteris supportavit dicto Gerardo de 

Berkel cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes Ghemert et Berwout datum (dg: sab) supra. 

 

BP 1177 f 368v 03 di 25-06-1387. 

Wilberga dvw Baudewinus gnd Heijnen soen van der Heijden verkocht aan 

Arnoldus gnd Loijart een huis en tuin van voornoemde wijlen Baudewinus, in 

Haaren bij Oisterwijk, tussen Cristina van der Heijden en haar kinderen 

enerzijds en Henricus van den Loe anderzijds, belast met een b-erfcijns van 

4 Vlaamse groten. 

 

Solvit. 

Wilberga filia quondam Baudewini dicti Heijnen soen van der Heijden cum 

tutore domum et ortum dicti quondam Baudewini sitos in parochia de Haren 

prope (dg: H) Oesterwijc inter hereditatem Cristine van der Heijden et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Henrici van den Loe ex alio 

hereditarie vendidit Arnoldo dicto Loijart promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor 

grossorum Flandrensium exinde solvendo. Testes Ghemert et Erpe datum in 

crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 368v 04 di 25-06-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Wilborgis 21 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1388) te betalen. De brief overhandigen aan hem of aan Egidius Cuper. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit dicte Wilborge XXI licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato ad (dg: compu) nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel Egidio Cuper. 

 

BP 1177 f 368v 05 ±di 25-06-1387. 

Arnoldus van Beke nz etc verkocht aan zijn schoonzoon Ygrammus van Doerne 

een stuk beemd, onder de vrijdom, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen 

Gerardus Roelen soen enerzijds en Willelmus van den Hoernic anderzijds, met 

een eind strekkend aan de dijk gnd die Eikendonkse Dijk, belast met 16 

penning oude hertogencijns. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc peciam (dg: prat) prati sitam infra 

libertatem etc ad locum dictum Eijkendonc inter hereditatem Gerardi 

Roelen soen ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Hoernic ex alio 

tendentem (dg: a) cum uno fine ad aggerem dictum die Eijken-(doncssch)-

doncschen Dijc (dg: pro) in ea quantitate qua ibidem sita est et ad 

dictum Arnoldum dinoscitur pertinere vendidit Ygrammo de Doerne suo 

genero promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sedecim 

denariis antiqui census domino duci exinde solvendis. 

 

BP 1177 f 368v 06 ±di 25-06-1387. 

Voornoemde Ygrammus van Doerne beloofde aan voornoemde Arnoldus van Beke 

etc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Thomas te 

leveren, gaande uit voornoemd stuk beemd. 

 

Dictus Ygrammus promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo de Beke 

etc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie (dg: purificationis) Thome ex dicta pecia prati. 

 

BP 1177 f 368v 07 di 02-07-1387. 

Walterus zvw Henricus van Stiphout verkocht aan Laurencius van Gherwen46 (1) 

een huis en erf van wijlen Zegherus van Bladel, in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar Porta Celi, (2) een huis en 

                         
46 Zie → BP 1178 f 371v 06 wo 06-04-1390, overdracht van deze goederen. 
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erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, naast wijlen Nijcholaus 

gnd Haghen, (3) een tuin in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

in een straatje dat loopt van de brug naar Porta Celi naar de plaats gnd 

Windmolenberg, aan Conrardus zv Arnoldus gnd Coenen soen tbv voornoemde 

Walterus verkocht door Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle priester. 

 

Walterus filius quondam Henrici de Stiphout domum et aream quondam 

Zegheri de Bladel sitam in Busco in quodam viculo tendente a vico 

Hijnthamensi versus (dg: P) Portam (DG: V) Celi atque domum et aream 

sitam in Busco predicto ad locum dictum Wijnmolenberch contigue iuxta 

hereditatem Nijcholai dicti quondam Haghen necnon quendam ortum situm in 

[Busco] predicto (dg: ..) ad finem vici Hijntamensis in viculo tendente 

de ponte quo itur versus Portam Celi ad predictum locum Wijnmolenberch 

vocatum venditos Conrardo filio Arnoldi dicti (dg: Ere) Coenen soen ad 

opus dicti Walteri ab Arnoldo filio [naturale] quondam domini Leonii de 

Scijnle presbitri prout in litteris vendidit Laurencio de Gherwen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Luce) Ghemert et Erpe 

datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 368v 08 di 02-07-1387. 

Arnoldus van Stiphout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Stiphout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 368v 09 di 02-07-1387. 

Voornoemde Laurencius koper beloofde aan voornoemde Walterus verkoper 115 

oude Franse schilden, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1388) en de andere helft met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1389). 

 

Dictus (dg: Laurencius) Laurencius emptor promisit dicto Waltero 

venditori centum et XV aude scilde Francie seu valorem mediatim Johannis 

proxime futuro et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 368v 10 di 02-07-1387. 

Reijnkinus zvw Ghibo gnd Cattem verkocht aan Yda wv Arnoldus Avemari een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, schuur, tuin en aangelegen erfgoed, in 

Nuenen, ter plaatse gnd Nuenrebeke, tussen Arnoldus Lanen soen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Hoernic, in Nuenen, 

ter plaatse gnd Nuenrebeke, tussen Arnoldus Obben soen enerzijds en Truda 

dv Elsbena anderzijds, (3) een tuin en aangelegen stuk beemd, in Nuenen, 

ter plaatse gnd Nuenrebeke, tussen voornoemde Truda dv Elsbena enerzijds en 

voornoemde Arnoldus Obben soen anderzijds. Voornoemde Reijnkinus en 

Johannes zvw Egidius van Varlaer beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de grondcijns. 

 

Reijnkinus (dg: dictus Gh) filius quondam Ghibonis dicti Cattem 

hereditarie vendidit Yde relicte quondam Arnoldi Avemari hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: p) Martini et in Busco tradendam ex (dg: quodam .) domo 

et horreo et orto et hereditate sibi adiacente #dicti venditoris# sitis 

in parochia de Nuenen ad locum dictum Nuenrebeke inter hereditatem 

Arnoldi Lanen soen ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio atque 

(dg: p) ex pecia terre dicta die Hoernic sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Arnoldi Obben soen ex uno et inter 

hereditatem Trude filie Elsbene ex alio item ex (dg: pecia ter) orto et 

pecia prati sibi adiacente sitis in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dicte Trude filie Elsbene ex uno et inter hereditatem (dg: 

ad) dicti Arnoldi Obben soen ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam 
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et ob) et cum eo Johannes filius quondam Egidii de Varlaer indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Gemert et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 368v 11 di 02-07-1387. 

Henricus die Kather verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Kather prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 368v 12 do 04-07-1387. 

Boudewinus gnd Claes soen ev Margareta dvw Walterus van Boerden zvw 

Johannes van Boerden verkocht aan Hermannus van Boerden zvw voornoemde 

Johannes van Boerden (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Sint-Thomas-Apostel te leveren, gaande uit (1a) 1 mudzaad 

land, behorend aan Theodericus zv Theodericus gnd Claes soen, in 

Westilburg, ter plaatse gnd dat Hangende Rijs, tussen erfgoed van het 

klooster van Tongerlo enerzijds en voornoemde Theodericus zv Theodericus 

Claes soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan Gerardus van Boerden, (1b) 1/10 deel van de helft van een 

beemd, in Westilburg, naast erfg vw Gerardus van Stakenborch, welke pacht 

voornoemde wijlen Walterus van Boerden gekocht had van voornoemde 

Theodericus zv voornoemde Theodericus Claes, en welke pacht aan hem en aan 

zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Walterus, {f.369r} (2) 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-Thomas-

Apostel te leveren, gaande uit alle erfgoederen, gelegen ter plaatse gnd 

Heukelom, welke eertijds waren van Johannes Liesmans, en welke erfgoederen 

Wouter gnd Ver Metten timmerman, Johannes zvw Wijnricus Toijts soen van 

Venloen, Boudewinus gnd Liesmans en zijn zuster Katherina bezaten, en welke 

pacht voornoemde wijlen Walterus van Boerden gekocht had van Hubertus gnd 

Betthen zvw Gerardus gnd Betthen ev Katherina ndvw hr Godefridus van Hulsel 

priester, en welke pacht aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden 

van voornoemde Walterus van Boerden. 

 

Boudewinus dictus Claes soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Walteri de (dg: de) Boerden filii 

quondam Johannis de Boerden hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie Thome apostoli ex 

una (dg: ..) modiata terre spectante ad Theodericum filium Theoderici 

dicti Claes soen sita in parochia de Westilborch in loco dicto dat (dg: 

Lang) Hanghende Rijs inter hereditatem conventus de Tongherlo ex uno et 

inter hereditatem dicti Theoderici filii Theoderici Claes soen ex alio 

tendente cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Gerardi de Boerden atque ex quadam decima parte medietatis 

cuiusdam prati siti in dicta parochia iuxta hereditatem heredum quondam 

Gerardi de Stakenborch quam paccionem dictus quondam Walterus de Boerden 

erga dictum Theodericum filium dicti Theoderici Claes emendo acquisiverat 

(dg: pro) ut dicebat et quam paccionem (dg: nunc) sibi et dicte sue uxori 

de morte dicti quondam Walteri hereditarie advolutam esse dicebat 

 

1177 mf10 C 02 f.369. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1387. 

 

BP 1177 f 369r 01 do 04-07-1387. 

atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie Thome apostoli ex omnibus hereditatibus 

sitis in loco dicto Hukelem que fuerant dudum Johannis Liesmans et quas 

hereditates predictas Wouter dictus Ver Metten carpentarius Johannes 

filius quondam Wijnrici Toijts soen de Venloen Boudewinus dictus Liesmans 

et Katherina eius soror possedunt et quam paccionem dictus quondam 

Walterus de Boerden erga Hubertum dictum (dg: Betten) Betthen filium 
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quondam Gerardi dicti (dg: Berth) Betthen maritum et tutorem legitimum 

Katherine sue uxoris filie naturalis quondam domini Godefridi de Hulsel 

presbitri emendo acquisiverat et quam paccionem sibi et dicte sue uxori 

de morte dicti quondam Walteri de Boerden successione advolutam esse 

dicebat vendidit Hermanno de Boerden #filio dicti quondam Johannis de 

Boerden# promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus et Berwout datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 369r 02 do 04-07-1387. 

Walterus Steijmpel verklaarde met zijn vrouw Margareta dv Henricus van Beke 

ontvangen te hebben van zijn voornoemde schoonvader Henricus van Beke 100 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en beloofde 

bij de deling van de goederen, die voornoemde Henricus en zijn vrouw Yda 

zullen nalaten, 100 lichte schilden in te brengen, of dat elk van de andere 

erfgenamen van voornoemde Henricus uit die goederen vooruit 100 schilden 

zal beuren. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Walterus Steijmpel palam recognovit se recepisse (dg: He) ab Henrico de 

Beke suo (dg: gnt) #socero# cum Margareta sua uxore filia dicti (dg: 

Walteri) #Henrici# loco hereditatis centum licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato et promisit dictus Walterus 

(dg: ps) super omnia dicto Henrico (dg: quod si ipse) ad opus aliorum 

heredum dicti Henrici quod si dictus Walterus imposterum ad divisionem 

faciendam de bonis que dictus Henricus et Yda eius uxor in sua morte post 

se relinquent (dg: quod extunc id) venire voluerit et (dg: con) 

condividere quod extunc idem Walterus ad huiusmodi divisionem 

reimportabit centum licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato seu quod quislibet aliorum heredum dicti Henrici 

de dictis bonis prelevabit centum licht scilde XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato (dg: seu) antequam dictus Walterus ad huiusmodi 

divisionem venire poterit et condividere. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Henrico. 

 

BP 1177 f 369r 03 do 04-07-1387. 

Sijmon zv Johannes van der After beloofde aan Theodericus Waelwijns soen, 

gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 22 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend of de waarde, en 2 

Hollandse plakken te betalen. 

 

Sijmon filius Johannis van der After promisit super omnia se daturum et 

soluturum Theoderico Waelwijns soen ad spacium trium annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum 

XXII licht scilde scilicet duodecim Hollant !pro quolibet (dg: scilde) 

scilt computato seu valorem et duos Hollant placken in festo (dg: 

Martini) #nativitatis Domini# et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 04 do 04-07-1387. 

Jacobus zvw Johannes van den Noddenvelt verkocht aan hr Gerardus Groij, tbv 

Gerardus nzv voornoemde hr Gerardus, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land in Heeswijk, tussen Petrus van den Vosberch enerzijds en Theodericus 

Writer anderzijds, (2) een stuk land in Heeswijk, tussen voornoemde 

Theodericus Writer enerzijds en Rodolphus van den Broec anderzijds, (3) een 

stuk land in Heeswijk, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Heeswijk 

enerzijds en Walterus die Laet anderzijds, (4) een stuk land in Heeswijk, 

tussen erfgoed behorend aan voornoemde kerk enerzijds en hr Willelmus van 

Aa ridder anderzijds. Hr Gerardus zal de pacht zijn leven lang beuren; 

daarna gaat de pacht naar zijn voornoemde natuurlijke zoon Gerardus. Zou 

voornoemde natuurlijke zoon Gerardus overlijden zonder wettig nageslacht, 
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dan gaat de pacht naar erfg van voornoemde hr Gerardus. 

 

Jacobus filius quondam Johannis van den Noddenvelt legitime vendidit 

domino Gerardo Groij ad opus Gerardi filii naturalis dicti domini Gerardi 

(dg: vitalem pensionem) #hereditariam paccionem# unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno (dg: quolibet ad vitam dicti Gerardi 

filii naturalis et non ultra) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Hezewijc (dg: ad lo) inter hereditatem 

Petri van den Vosberch ex uno et inter hereditatem Theoderici Writer ex 

alio item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem Rodolphi van den Broec ex 

alio item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Walteri 

die Laet ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem spectantem ad dictam ecclesiam ex uno et inter hereditatem 

domini Willelmi de Aa militis ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere tali 

condicione quod dictus dominus Gerardus dictam paccionem ad eius vitam 

possidebit #integraliter# post eius decessum ad dictum Gerardum eius 

filium naturalem hereditarie devolvendam et si dictus Gerardus filius 

naturalis decesserit sine prole legitima extunc dicta paccio post 

decessum dicti domini Gerardi et dicti Gerardi eius filii naturalis ad 

heredes dicti domini Gerardi devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 05 do 04-07-1387. 

Willelmus zvw Johannes Stevens soen van Enghelen en Henricus Lodewijchs 

soen van Engelen beloofden aan Matheus zvw Matheus Snider van Nuwelant 31½ 

oude Franse schild of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Willelmus (dg: Ja) filius quondam Johannis Stevens soen de Enghelen et 

Henricus Lodewijchs soen de Engelen promiserunt Matheo filio quondam 

Mathei Snider de Nuwelant XXXI et dimidium aude scilde Francie seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 06 do 04-07-1387. 

Johannes Huijsman verkocht aan Walterus Delijen soen 3 morgen land in Oss, 

naast de plaats gnd die Galgen, tussen kv Cristina Heijmerics enerzijds en 

Wellinus van Beke en Petrus van Eijcke anderzijds. 

 

Johannes Huijsman tria iugera terre sita in parochia de Os iuxta locum 

dictum die Galghen inter hereditatem liberorum Cristine Heijmerics ex uno 

et inter hereditatem Wellini de Beke et Petri de Eijcke ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Waltero Delijen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Ghemert et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 07 do 04-07-1387. 

Arnoldus van Loen verkocht aan Luppertus zv Johannes gnd Rademaker een huis 

en erf in Oirschot, in een straat die loopt van de kerk van Sint-Petrus 

naar de kapel van de H.Maagd aldaar, beiderzijds tussen de gemene weg, 

strekkend van voornoemde straat achterwaarts tot aan Arnoldus Jonckers, 

belast met cijnzen aan de hertog, aan de heer van Petershem en aan de heer 

van Perwijs. Aleijdis van Spulla wv Henricus Meester droeg over aan 

voornoemde Luppertus haar aandeel in voornoemd huis en erf, welk aandeel 

aan haar, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van haar tante 

Aleijdis dvw Rutgherus van Baest. 

 

Arnoldus de Loen domum et aream sitam in Oerscot (dg: inter hereditatem 

inter communem plat) in vico tendente ab ecclesia sancti Petri ad 

capellam beate virginis ibidem inter communem plateam ex utroque latere 
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coadiacentem tendentem a dicto vico retrorsum ad hereditatem Arnoldi 

Jonckers ut dicebat hereditarie vendidit Lupperto filio Johannis dicti 

Rademaker promittens (dg: ratam) warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: XII grossis Flandrensibus annuatim exinde solvendis) 

censibus domino duci et domino de Peterssem et domino de Pereweijs exinde 

solvendis. Quo facto Aleijdis (dg: relicta) de Spulla relicta quondam 

Henrici Meester cum tutore totam (dg: et) partem et omne jus sibi de 

morte quondam Aleijdis filie quondam Rutgheri de Baest sue matertere in 

sede sue viduitatis successione advolutas in domo et area predictis ut 

dicebat supportavit dicto Lupperto promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 08 do 04-07-1387. 
Vergelijk: vermelding van de brief in SAsH RA VB 1799 f 210r 03 ma 11-01-1417. 

Voornoemde Luppertus zv Johannes gnd Rademaker beloofde aan Arnoldus van 

Loen een n-erfpacht47,48 van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemd 

huis en erf, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Luppertus promisit se daturum et soluturum Arnoldo de Loen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et area predictis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 09 do 04-07-1387. 

Henricus van Essche van Scijnle droeg over aan Lambertus van Berze een huis 

en tuin van wijlen Henricus Maelghijs, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de 

Borne, tussen voornoemde Henricus enerzijds en Elizabeth gnd Kaij 

anderzijds. 

 

Henricus de Essche de Scijnle (dg: unum) domum et ortum quondam Henrici 

Maelghijs sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne 

inter hereditatem predicti Henrici ex uno et inter hereditatem (dg: di) 

Elizabeth dicte (dg: Nijen) Kaij ex alio hereditarie (dg: vendidit) 

supportavit Lamberto de Berze promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 10 do 04-07-1387. 

Lambertus van Berze droeg over aan Henricus van Essche van Scijnle de helft 

van een beemd van wijlen Henricus Maelghijs, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Hautart, naast het water gnd die Aa enerzijds en voornoemde Lambertus 

van Berze en Mijchael gnd Willems soen anderzijds, waarvan de andere helft 

behoort aan Wiskinus snijder. 

 

Lambertus de Berze medietatem prati quondam Henrici Maelghijs siti in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Hautart (dg: ex) iuxta aquam die Aa 

(dg: inter hereidtatem) ex uno et inter hereditatem dicti Lamberti (dg: 

et W) de Berze et Mijchaelis dicti (dg: Willelmi) Willems soen ex alio et 

(dg: quo) de quo prato reliqua medietas spectat ad Wiskinum sartorem ut 

dicebat supportavit Henrico de Essche de Scijnle promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 11 do 04-07-1387. 

Johannes zvw Johannes van Vlimen snijder verkocht aan Johannes zvw 

                         
47 Zie → BP 1178 f 094v 15 vr 19-03-1389, verkoop van de erfpacht. 
48 Zie → VB 1799 f 210r 03 ma 11-01-1417, Henric van Arle soen wilner Jans was gericht … aen 
huijs ende erve gelegen in Oerscot in die straet streckende van der kerken sente Peters aldair 

ter cappellen waert sente Marien der Maeght aldair tusgen die gemeijn straet van beijde siden 

aenliggende streckende van ijrstgenoemde straten afterwaert tot erfnissen Arts geheiten 

Joncker overmits gebrec eens erfpachts van enen mud rogge mensure de Buscoducis welken pacht 

Lupprecht soen Jans geheiten Rademaker geloeft had hem te geven ende te vergelden Art geheiten 

van Loen prout in litteris quarum data continet feria quinta post festum beatorum Petri et 

Pauli apostolorum anno Domini Mo CCCo octogesimo septimo (do 04-07-1387). 
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Willelmus gnd Gielijs soen de helft van een hofstad, in Orthen, ter plaatse 

gnd Maalstrem, tussen Arnoldus Ghenen soen enerzijds en Katherina wv 

Henricus gnd Peters anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Arnoldus 

Ghenen soen, geheel de hofstad belast met 8 schelling gemeen paijment, 

welke 8 schelling voornoemde koper uit zijn helft zal betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Vlimen sartor (dg: .) medietatem 

cuiusdam domistadii siti in (dg: B) parochia de Orthen in loco dicto 

Maelstrem inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Henr) Katherine relicte quondam Henrici dicti Peters ex 

alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Arnoldi Ghenen soen hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Willelmi dicti Gielijs soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis octo solidis communis pagamenti ex dicto integro 

domistadio de jure solvendis et quos octo solidos dictus emptor nunc 

deinceps ex dicta medietate solvet sic!. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 12 do 04-07-1387. 

Voornoemde koper Johannes beloofde voornoemde 8 schelling uit zijn helft te 

betalen. 

 

Dictus Johannes emptor promisit (dg: ..) super omnia quod ipse dictos 

octo solidos annuatim ex dicta medietate dabit et exsolvet sic quod dicto 

Johanni venditori et supra reliquam medietatem dicti domistadii dampna 

non eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369r 13 do 04-07-1387. 

Gerardus Bauderics verkocht aan Cristianus zvw Albertus van den Berghe de 

helft van een stenen muur met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, op het erfgoed van voornoemde Gerardus aan de kant 

richting het erfgoed van voornoemde Cristianus {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Bauderics medietatem muri lapidei #cum eius fundo# siti in Busco 

ad finem vici Hijnthamensis supra hereditatem dicti Gerardi in latere 

versus hereditatem Cristiani filii quondam Alberti van den Berghe ut 

dicebat vendidit dicto Cristiano promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod di. 

 

BP 1177 f 369r 14 do 04-07-1387. 

Arnoldus Ghenen soen droeg over aan Johannes zvw Johannes van Vlimen 

snijder zijn deel in geheel de voornoemde hofstad, zoals die hofstad 

behoord had aan Jacobus van Bruggen. 

 

Arnoldus (dg: de .) Ghenen soen totam partem et omne jus sibi competentes 

in dicto #integro# domistadio (dg: supportavit Johanni filio quondam 

Johannis de Vlimen sartori promittens ratam servare) prout et in quantum 

huiusmodi domistadium ad Jacobum de Bruggen spectare consuevit 

[supportavit] Johanni filio quondam Johannis de Vlimen sartori promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 C 03 f.369v. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1387. 

 Secunda post Jacobi: maandag 29-07-1387. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 05-07-1387. 

 

BP 1177 f 369v 01 do 04-07-1387. 

Nijcholaus Colen verkocht aan Zebertus Lodewijchs soen een stuk beemd, 

naast de plaats gnd die Boertse Meer, tussen wijlen Nijcholaus Brodeken 

enerzijds en het gemene water gnd die Stroom anderzijds, met de sloten die 

hierbij horen. 
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Nijcholaus Colen peciam prati sitam iuxta locum dictum die Boertsche Meer 

inter hereditatem quondam Nijcholai (dg: B) Brodeken ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem aquam dictam die Stroem ex alio cum fossatis ad 

dictam peciam prati spectantibus prout ibidem sita est ut dicebat 

hereditarie vendidit Zeberto (dg: de) Lodewijchs soen promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: atque). Testes Gemert et Ywanus 

datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 369v 02 ma 29-07-1387. 

Johannes zv Nijcholaus van Colen wilde vernaderen, maar de ander wilde niet 

wijken. 

 

Johannes filius Nijcholai de Colen prebuit et paratum se exhibuit omnia 

facienda que ipse ad huiusmodi redempcionem de jure facere tenetur et 

alter noluit cedere #?quia ipse aliqu.. recipe ?ins.. non resignare#. 

Testes Luce et Berwout datum (dg: quinta) secunda post Jacobi. 

 

BP 1177 f 369v 03 do 04-07-1387. 

Henricus gnd Barniers soen verkocht aan Henricus Vilt zvw Henricus Vilt van 

Ussen een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Yvenlaar, tussen Willelmus van den Yvenlaer enerzijds en wijlen Lambertus 

van den Yvenlaer anderzijds, aan hem verkocht door Alardus van Cloethoven 

van den Dongen. 

 

Henricus dictus Barniers soen quandam peciam terre sitam infra libertatem 

oppidi de Busco in loco dicto Yvelaer inter hereditatem Willelmi van den 

(dg: Ye Yvenlaer) Yvenlaer (dg: in here) ex uno et inter hereditatem 

quondam Lamberti van den Yvenlaer ex alio venditam sibi ab (dg: Ala) 

Alardo de Cloethoven van den Dongen prout in litteris vendidit Henrico 

Vilt filio quondam Henrici Vilt de Ussen supportavit cum litteris et jure 

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

testes datum supra). Testes Gemert et Ywanus datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 369v 04 do 04-07-1387. 

Theodericus van den Strijpe verkocht aan Baudewinus zvw Johannes Boudewijns 

soen van den Molengrave ¼ deel in een hofstad in Boxtel, tussen Willelmus 

Aben soen enerzijds en wijlen Emondus Scardenberch anderzijds, belast met 

cijnzen. 

 

Solvit. 

Theodericus van den Strijpe quartam partem ad se spectantem in quodam 

domistadio sito in Bucstel inter hereditatem Willelmi Aben soen ex uno et 

inter hereditatem quondam Emondi Scardenberch ex alio hereditarie 

vendidit Baudewino filio quondam Johannis Boudewijns soen van den 

Molengrave promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369v 05 do 04-07-1387. 

Godinus die Olijsleger droeg over aan zijn zoon Johannes, zijn schoonzoon 

Theodericus zvw Johannes die Moelner en aan de broers Johannes en Goddinus, 

kvw Johannes Pijekenvets, zijn vruchtgebruik in (1) de helft van een stukje 

land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Smalakker, tussen Petrus van Hijntam 

enerzijds en Henricus Nouden anderzijds, (2) de helft van een stukje 

aldaar, gelegen achter voornoemd stukje, tussen Tielkinus van Engelant 

enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, aan Henricus van Heze verkocht 

door Ghibo Hullinc van Hijntam en Johannes zv Amelius van Roesmalen, (3) de 

helft van de helft van een stuk land in Hintham, tussen wijlen hr Willelmus 

van Den Bosch ridder enerzijds en wijlen Arnoldus Poeldonc anderzijds, te 

weten van de helft naast voornoemde wijlen Arnoldus, aan voornoemde wijlen 

van Heze verkocht door Arnoldus Vrient zvw Rodolphus van der Spoerct, (4) 

de helft van een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Sporct, naast 
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Johannes van Engelant, (5) de helft van een beemdje ter plaatse gnd die 

Els, (6) de helft van een beemdje aldaar achter eerstgenoemd stuk land, 

welk stuk land, beemdje, beemdje ter plaats gnd die Els voornoemde wijlen 

Henricus van Heze gekocht had van Ancelmus en Cristina, kvw Johannes van 

Haren, (7) de helft van een erfgoed in Hintham, tussen Marcelius gnd 

Wambuesticker enerzijds en de schuur behorend aan Johannes kaarsmaker en 

Johannes van Heze anderzijds, strekkend tot aan een perenboom gnd een 

hanghelboer boem en vanaf die perenboom tot aan de sloot, met de helft van 

die sloot, welk erfgoed voornoemde wijlen Henricus van Heze in cijns 

verkregen had van voornoemde Johannes kaarsmaker, #signum: theta#, (8) de 

helft van een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hintham, tussen een 

gemene weg aldaar enerzijds en een sloot die tot hetzelfde stuk land 

behoort anderzijds, (9) de helft van een stuk land in Rosmalen, op de 

plaats gnd Oostakker, tussen Petrus van Hijntam enerzijds en Mechtildis gnd 

Broes anderzijds, aan voornoemde wijlen van Heze verkocht door Ghibo 

Hullinc zvw Godefridus Hullinc. 

 

Godinus die Olijsleger suum usufructum sibi competentem in (dg: quadam 

particula) #medietate cuiusdam particule# terre sita in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum die Smaelacker inter hereditatem Petri de 

Hijntam ex uno et inter hereditatem Henrici Nouden ex alio (dg: cum 

quadam) #et in medietate# particule! sita ibidem retro particulam terre 

predictam inter hereditatem Tielkini de Engelant ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici ex alio venditas Henrico de Heze a Ghibone 

Hullinc de Hijntam et Johanne filio Amelii de Roesmalen prout in litteris 

atque in medietate (dg: cuiusdam pecie terre) medietatis cuiusdam pecie 

terre site in Hijntam inter hereditatem quondam domini Willelmi de Busco 

(dg: -de) militis ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Poeldonc ex 

alio scilicet illius medietatis que sita est contigue iuxta hereditatem 

dicti quondam Arnoldi (dg: vendite) vendite dicto quondam (dg: He) de 

Heze ab Arnoldo Vrient filio quondam quondam Rodolphi van der Spoerct 

prout in litteris atque in medietate cuiusdam pecie terre site in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Sporct contigue iuxta hereditatem 

Johannis de Engelant (dg: ex utroque latere atque in medietate cuiusdam 

particule pratuli siti in loco dicto die) #et in medietate pratuli siti 

in loco dicto die (dg: Elst) Els# necnon in (dg: p) medietate cuiusdam 

pratuli siti ibidem retro peciam terre primodictam quas peciam terre et 

pratulum simul cum alio pratulo sito in loco dicto die Els dictus quondam 

Henricus de Heze erga Ancelmum et Cristinam liberos quondam Johannis de 

Haren acquisiverat emendo prout in litteris atque in medietate 

hereditatis site in Hijntam inter hereditatem Marcelii dicti 

Wambuesticker ex uno et inter horreum spectans ad Johannem candelatorem 

et ad Johannem de Heze ex alio #tendente ibidem ad pirum dictum een 

hanghelboer boem et a dicto piro ad fossatum cum medietate eiusdem 

fossati# (dg: dat) quam hereditatem dictus quondam Henricus de Heze erga 

dictum Johannem candelatorem ad censum acquisiverat prout in litteris 

#signum: theta# atque in medietate pecie terre sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Hijntham inter communem plateam ibidem ex uno et 

inter fossatum ad eandem peciam terre pertinentem ex alio atque in 

medietate pecie terre site in dicta parochia supra locum dictum Oestacker 

inter hereditatem Petri de Hijntam ex uno et inter hereditatem Mechtildis 

dicte Broes ex alio (dg: atque in medietate terre partis cuiusdam 

hereditatis dicte dicte communiter Eelsbruexken site in dicta parochia 

inter hereditatem Petri de Hijntam ex utroque latere coadiacentem) 

venditam dicto quondam #de# Heze a Ghibone Hullinc filio quondam 

Godefridi Hullinc prout in litteris supportavit Johanni suo filio 

Theoderico filio quondam Johannis die Moelner #suo genero# Johanni et 

Goddino fratribus liberis quondam Johannis Pijekenvets promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 369v 06 vr 05-07-1387. 

Johannes zv Goddinus die Olijslegher, Theodericus zvw Johannes die Moelner 

ev Mechtildis dv voornoemde Goddinus, en de broers Johannes en Goddinus, 

kvw Johannes gnd Pijekenvets, verkochten aan Johannes van Enghelant zvw 

Arnoldus van Engelant de helft van voornoemde erfgoederen49 tot aan het 

teken theta, welke helft aan Elizabeth ev eerstgenoemde Goddinus en 

Goddinus gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus van Heze bvw 

voornoemde Elizabeth. 

 

Johannes filius (dg: Godini) Goddini (dg: de Lijt) die Olijslegher 

Theodericus filius quondam Johannis die Moelner maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti Goddini Johannes et Goddinus 

fratres liberi quondam Johannis dicti Pijekenvets medietatem dictarum 

hereditatum usque ad illud signum theta et que medietas dictarum 

hereditatum Elizabeth uxori olim primodicti Goddini et dicto Goddino de 

morte dicti quondam Henrici de Heze fratris olim dicte (dg: Mechtildis) 

#quondam Elizabeth# successione fuerat advoluta et que nunc ad ipsos 

spectat ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Enghelant filio 

quondam Arnoldi de Engelant supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

et quorum heredum dicti quondam Henrici de Heze deponere. Testes Ywanus 

et Berwout datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 369v 07 vr 05-07-1387. 

Voornoemde Johannes zv Goddinus die Olijslegher, Theodericus zvw Johannes 

die Moelner ev Mechtildis dv voornoemde Goddinus, en de broers Johannes en 

Goddinus, kvw Johannes gnd Pijekenvets, verkochten aan voornoemde Johannes 

van Engelant (1) de helft van een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hintham, tussen een gemene weg enerzijds en de sloot bij dit stuk land 

behorend anderzijds, (2) de helft van een stuk land in Rosmalen, op de 

plaats gnd Oostakker, tussen wijlen Petrus van Hijntam enerzijds en 

Mechtildis gnd Broes anderzijds, welke helft aan Elizabeth evw voornoemde 

Goddinus Olijslegher was gekomen na overlijden van Henricus van Heze bv 

voornoemde Elizabeth, belast met 3 lopen rogge, Bossche maat, aan Ghibo 

Hullinc. 

 

Dicti venditores medietatem pecie terre site (dg: in dicta) parochia de 

Roesmalen in loco dicto Hijntam inter communem plateam ibidem ex uno et 

inter fossatum ad eandem peciam terre pertinentem atque medietatem pecie 

terre site in dicta parocia supra locum dictum Oestacker inter 

hereditatem #quondam# Petri de Hijntam ex uno et inter hereditatem 

Mechtildis dicte Broes ex alio et que medietas (dg: Mechtildi) 

#Elizabeth# uxori quondam dicti Goddini Olijslegher de morte quondam 

Henrici de Heze fratris olim dicte (dg: Mechtildis) #Elizabeth# 

successione est advolutas (dg: est) #fuerat# advoluta et que medietas 

nunc ad se spectat ut hereditarie vendiderunt dicto Johanni de Engelant 

promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

tribus lopinis siliginis mensure de Busco Ghiboni Hullinc exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369v 08 vr 05-07-1387. 

Voornoemde Johannes van Engelant beloofde aan Theodericus zv Johannes 

Moelner 10 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Theoderico filio Johannis Moelner X aude scilde 

scilicet XLII Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad 

                         
49 Zie → BP 1177 f 370r 07 za 06-07-1387, verkoop van geheel BP 1177 f 369v 

05 do 04-07-1387 (7). 
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nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 369v 09 vr 05-07-1387. 

Voornoemde Johannes van Engelant beloofde aan Goddinus zvw Johannes 

Pijekenvet 5 oude schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. De brief 

overhandigen aan Theodericus zvw Johannes Moelner. 

 

Dictus emptor promisit Goddino filio quondam Johannis Pijekenvet (dg: sc) 

quinque aude scilde scilicet XLII Hollant placken pro quolibet aude scilt 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera Theoderico filio Johannis quondam Moelner. 

 

1177 mf10 C 04 f.370. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1387. 

 in octavis Petri et Pauli: zaterdag 06-07-1387. 

 in profesto Margarete: vrijdag 12-07-1387. 

 

BP 1177 f 370r 01 do 04-07-1387. 

Johannes Bernts soen ev Katherina dvw Conrardus Writer verhuurde aan 

Gerardus zvw voornoemde Conrardus voor een periode van 3 jaar een kamer in 

Den Bosch, onder het gewanthuis, tussen erfgoed van Godescalcus van Meghen 

enerzijds en Johannes nzvw Walterus de Erpe anderzijds. 

 

Johannes Bernts soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam (dg: Katherine sue) Conrardi Writer quandam (dg: ca) 

cameram sitam in Busco sub domo pannorum inter hereditatem Godescalci 

de Meghen ex uno et inter! Johannis filii naturalis quondam Walteri de 

Erpe ex alio locavit Gerardo filio dicti quondam Conrardi ab eodem ad 

spacium #trium# annorum proxime futurorum possidendam promittens 

ratam. Testes Gemert et Ywanus datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 370r 02 do 04-07-1387. 

(dg: Godefridus Grieten soen van Cromvoert en zijn kinderen Erardus gnd 

Erijt, Sijmon, Godefridus, Walterus, Willelmus en Jutta). 

 

(dg: Godefridus Grieten soen de Cromvoert Erardus dictus Erijt Sijmon 

Godefridus Walterus et Willelmus et Jutta eius liberi cum tutore). 

 

BP 1177 f 370r 03 do 04-07-1387. 

Johannes van Zelant verklaarde dat Matheus zv Henricus van den Looct en 

Theodericus van den Dungen alle beloften zijn nagekomen, die voornoemde 

Matheus en Theodericus gedaan hadden aan voornoemde Johannes van Zelant, 

toen voornoemde Johannes en zijn vrouw Margareta door het huwelijk werden 

verbonden. De brief overhandigen aan voornoemde Matheus. 

 

Solvit. (dg: Noluit solvere). Scribatur. 

Johannes de Zelant palam recognovit (dg: Matheu) sibi per Matheum filium 

Henrici van den Looct (dg: fore satisfactum) et Theodericum van den (dg: 

vand) Dungen fore satisfactum de omnibus promissionibus quas dicti 

Matheus et Theodericus promiserant dicto Johanni de Zelant tempore quo 

dictus Johannes et Margareta eius uxor per matrimonium copulabantur 

clamans inde (dg: d) quitos. Testes Gemert et Berwout datum supra. 

Traditur dicto Matheo. 

 

BP 1177 f 370r 04 do 04-07-1387. 

Franco gnd Pouwels soen, Johannes gnd Willems soen en Elizabeth gnd Uppens 

verkochten aan Arnoldus Ghenen soen van Orthen alle erfgoederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van hun tante Katherina ev Laurencius van 

den Broule. 
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Franco dictus Pouwels soen Johannes dictus Willems soen et Elizabeth 

dicta Uppens cum tutore omnes hereditates eis de morte quondam Katherine 

(dg: re) uxoris olim (dg: J) Laurencii van den Broule #sue matertere# 

successione advolutas quocumque locorum sitas ut dicebant (dg: 

supportaverunt Arnoldo) vendiderunt Arnoldo Ghenen soen de Orthen 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 05 do 04-07-1387. 

Godefridus Grieten soen van Crumvoert en zijn kinderen Erardus gnd Erijt, 

Sijmon, Godefridus, Walterus, Willelmus en Jutta gaven uit aan Egidius zv 

Egidius Scoerwegge en Erardus Erijts soen een kamp, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Loervoert, tussen wijlen Johannes van den Bruggen, met een 

gemene weg ertussen, enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden 

strekkend aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, 

(2) 4 schelling 8 penning geld aan de priesters van de kerk van Den Bosch, 

(3) 3 penning aan de naburen aldaar, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan Johannes Coninc, en thans voor (5) een n-erfpaht van 9 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Cromvoirt, aan het huis van 

eerstgenoemde Godefridus te leveren. Voornoemde Erardus zv eerstgenoemde 

Godefridus beloofde dat zijn kinderen Johannes, Elizabeth en Heijlwigis 

zich aan deze uitgifte zullen houden. Voornoemde Godefridus zv 

eerstgenoemde Godefridus beloofde dat zijn zoon Nijcholaus zich aan deze 

uitgifte zal houden. De brief van de vader en zonen overhandigen aan 

eerstgenoemde Godefridus. 

 

Godefridus (dg: de) Grieten soen de Crumvoert Erardus dictus Erijt Sijmon 

Godefridus Walterus et Willelmus et Jutta eius liberi cum tutore (dg: 

tria bonaria terre he sita ad ad locum dictum op Loervoert atque unum 

bonarium prati dictum die Brant situm ibidem ultra plateam ad locum 

dictum Noertbroec prope campum spectantem ad hospitale de Busco venditum 

di P) campum !i quoddam situm in parochia de Helvoert ad locum dictum 

Loervoert inter hereditatem (dg: J) quondam Johannis van den Bruggen 

quadam communi platea interiacente ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentem cum utroque fine ad communitatem ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Egidio filio Egidii Scoerwegge (dg: et E) #et 

Erardo Erijts soen# ab eisdem hereditarie possidendum pro hereditario 

censu domini ducis et pro quatuor solidis et octo denariis monete 

presbitris ecclesie de Busco et pro tribus denariis monete vicinis ibidem 

exinde solvendis atque pro hereditaria paccione (dg: no) unius modii 

siliginis mensure de Busco Johanni Coninc exinde solvenda danda etc atque 

pro hereditaria paccione novem sextariorum siliginis mensure de Busco 

danda (dg: sibo) primodicto Godefrido ad eius vitam et post eius vitam 

heredibus eiusdem Godefridi hereditarie purificationis et (dg: supra) in 

Crumvoert ad domum primodicti Godefridi tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Quo facto promisit (dg: Era) dictus Erardus 

filius primodicti Godefridi quod ipse Johannem Elizabeth et Heijlwigem 

eius liberos huiusmodi donationem perpetue ratam faciet observare 

promisit insuper dictus Godefridus filius primodicti Godefridi Nijcholaum 

eius filium huiusmodi donationem ad paccionem ratam servare faciet 

observare. Testes Gemert et Berwout datum supra. Tradetur littera patris 

et filiorum primodicto Godefrido. 

 

BP 1177 f 370r 06 do 04-07-1387. 

Matheus zv Henricus van den Loeken beloofde aan Johannes van Zelant dat hij 

Elizabeth dv Margareta dvw Walterus van Bakelaer, zodra ze meerderjarig is, 

tbv voornoemde Johannes afstand zal laten doen van alle erfgoederen die aan 

voornoemde Margareta gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Margareta, gelegen onder Nuenen. 
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Matheus filius (dg: quondam) Henrici van den Loeken promisit super omnia 

Johanni de Zelant quod ipse Matheus Elizabeth filiam Margarete filie 

quondam Walteri de Bakelaer (dg: super omni) quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super omnibus hereditatibus dicte Margarete de morte quondam 

parentum eiusdem Margarete successione advolutis quocumque locorum infra 

parochiam de Nuenen consistentibus sive sitis (dg: re) et super jure ad 

opus dicti Johannis de Zelant faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 07 za 06-07-1387. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Enghelant verkocht aan Willelmus 

gnd Bijtter alias gnd Truden soen een erfgoed50 in Hintham, tussen Marcelius 

gnd Wambuesticker enerzijds en de schuur behorend aan Johannes kaarsmaker 

en aan Johannes van Heze anderzijds, strekkend tot aan een perenboom gnd 

een hangelpeerboom en vanaf die perenboom tot aan de sloot, met de helft 

van die sloot, welke helft eerstgenoemde wijlen Henricus van Heze in cijns 

verkregen had van voornoemde Johannes kaarsmaker, te weten voor een 

b-erfcijns van 17 schelling geld aan het gasthuis in Den Bosch, belast met 

voornoemde cijns van 17 schelling geld, een erfcijns van 4 schelling geld, 

die Gheza wv voornoemde Henricus van Heze vermaakt had aan de priesters van 

de Sint-Jan in Den Bosch, en een voorwaarde mbt de osendrup van voornoemde 

schuur. 

 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Enghelant hereditatem 

sitam in Hijntham inter hereditatem Marcelii dicti Wambuesticker ex uno 

et inter horreum spectans ad Johannem (dg: Kersmaker) #candelatorem# et 

ad Johannem de Heze ex alio tendentem ibidem ad pirum dictum een 

hanghelpeer (p verbeterd uit b) boem et a dicto piro ad fossatum cum 

medietate eiusdem fossati quam hereditatem primodictam Henricus (dg: de) 

quondam de Heze erga dictum Johannem (dg: Kersmaker) #candelatorem# ad 

censum acquisiverat scilicet pro hereditario censu decem et septem 

solidorum monete hospitali in Busco exinde solvendo prout in litteris et 

quam hereditatem primodictam nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo dicto Bijtter alias dicto Truden soen supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis dicto censu XVII solidorum monete dicto hospitali 

exinde solvendo et hereditario censu IIIIor solidorum monete quem (dg: 

Mechti) Gheza relicta dicti quondam Henrici de Heze legaverat presbitris 

ecclesie sancti Johannis in Busco exinde solvendo et condicione de 

stillicidio dicti (dg: horrei) horrei in dictis litteris contenta. Testes 

Ywanus et Berwout datum (dg: su) in octavis Pe Pau. 

 

BP 1177 f 370r 08 za 06-07-1387. 

Willelmus Hels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Hels prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 09 za 06-07-1387. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes kaarsmaker” en 

voornoemde Willelmus Bijtter beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan voornoemde Johannes van Enghelant. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes Candelator et dictus 

Willelmus Bijtter promisit super omnia dictas litteras tradere (dg: J) 

dicto Johanni de Enghelant ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 10 za 06-07-1387. 

Ghisbertus zvw Arnoldus van der Braken verkocht aan Johannes van 

                         
50 Zie ← BP 1177 f 369v 06 vr 05-07-1387, verkoop van onder meer de helft 

van dit erfgoed. 
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Amerssoijen een b-erfcijns van 10 gulden geld van Holland of ander paijment 

van dezelfde waarde, te betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus, uit de 

goederen gnd Stouten Hoeve, in Middelbeers, welke cijns aan hem was 

verkocht door Jacobus zv Jacobus van Baest. 

 

Ghisbertus filius quondam Arnoldi van der Braken hereditarium censum 

decem (dg: are) aureorum denariorum communiter gulden vocatorum monete 

Hollandie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie in festo beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum ex bonis dictis Stouten Hoeve sitis in parochia de 

Middelberze et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis venditum sibi a Jacobo filio 

Jacobi de Baest prout in litteris vendidit Johanni de Amerssoijen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 11 za 06-07-1387. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan Martinus 

Monics een n-erfcijns van 10 oude schilden geld van de keizer of van de 

koning van Frankrijk of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit verschillende kamers met ondergrond 

van verkoper, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen 

Gerardus Claes soen enerzijds en het stenen huis en erf van voornoemde 

wijlen Ghevardus anderzijds, reeds belast met 10 pond geld. 

 

Arnoldus (dg: f) de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven 

hereditarie vendidit Martino Monics hereditarium censum decem aude 

scilde (dg: so) monete (dg: re) imperatoris seu regis Francie seu 

valorem solvendum hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Johannis ex quibusdam cameris cum suis fundis #dicti venditoris# sitis 

in Busco ad forum inter hereditatem quondam Gerardi Claes soen ex uno 

et inter (dg: hereditatem) domum lapideam (dg: dicti) et aream dicti 

quondam Ghevardi ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis decem libris monete exinde 

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

Ghemert et Luce datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 12 za 06-07-1387. 

Leonius van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 13 vr 12-07-1387. 

Ghiselbertus Danels soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Hermannus gnd Ver 

Leijten soen beloofden aan Cristianus zvw Albertus van den Berge bakker 65 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Ghiselbertus Danels soen et Elizabeth eius uxor filia quondam Hermanni 

dicti Ver Leijten #soen# promiserunt Cristiano filio quondam Alberti van 

den Berge pistori LXV Hollant dobbel scilicet pro (dg: quond) quolibet 

dobbel XLV Hollant placken seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Erpe et Berwout datum in profesto Margarete. 

 

BP 1177 f 370r 14 vr 12-07-1387. 

Walterus van Audenhoven en Pijramus gnd Moers van Gherwen beloofden aan 

Nijcholaus Rover 50 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande te betalen. 

 

Walterus de Audenhoven et Pijramus dictus Moers de Gherwen promiserunt 

Nijcholao Rover quinquaginta aude scilde Francie seu valorem ad Petri ad 
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cathedram proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 15 vr 12-07-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 16 vr 12-07-1387. 

Johannes Spikerman van Berze en Johannes van den Hoeve van Bascot 

beloofden51 aan Nijcholaus Rover 50 oude Franse schilden of de waarde met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1388) te betalen. 

 

Johannes Spikerman #de Berze# et Johannes van den Hoeve de Bascot 

promiserunt Nijcholao Rover quinquaginta aude scilde Francie seu valorem 

ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370r 17 vr 12-07-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Primus] servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 C 05 f.370v. 

 in festo Margarete: zaterdag 13-07-1387. 

 in divisione apostolorum: maandag 15-07-1387. 

 anno nonagesimo mensis februarii die XIIII: maandag 14-02-1390. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 16-07-1387. 

 

BP 1177 f 370v 01 vr 12-07-1387. 

Destijds hadden Johannes Spikerman van Berze en Johannes van den Hoeve van 

Bascot aan Nijcholaus Rover 50 oude Franse schilden beloofd52, met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1388) te betalen. Thans beloofden53 

voornoemde Nijcholaus Rover en Walterus van Audehoven aan voornoemde 

Johannes Spikerman dat, zodra voornoemde Johannes en Johannes aan 

voornoemde Nijcholaus voornoemde 50 oude Franse schilden betaald hebben, 

voornoemde Nijcholaus aan voornoemde Johannes Spikerman de schepenbrief 

teruggeeft, waarin voornoemde Johannes Spikerman en zijn medeschuldenaren 

aan voornoemde Nijcholaus Rover en Sijmon van Mijrabellum 60 gulden 

beloofden54 en alle broeven die van die 60 gulden melding maken 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Spikerman de Berze et (dg: de) 

Johannes (dg: d) van den Hoeve de Bascot promisissent Nijcholao Rover L 

aude scilde (dg: sc) Francie ad Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos prout in litteris constitutus igitur dictus Nijcholaus Rover 

(dg: promisit) #et Walterus de Audehoven promiserunt indivisi# super 

omnia dicto Johanni Spikerman (dg: super) quod quamcito dicti Johannes et 

Johannes dicto Nijcholao persolverint dictos L aude scilde Francie extunc 

dictus Nijcholaus reddet et resignabit dicto Johanni Spikerman litteram 

scabinorum in qua dictus Johannes Spikerman et sui condebitores 

promiserunt dicto Nijcholao Rover et Sijmoni de Mijrabello LX florenos 

aureos communiter gulden vocatos et omnes litteras quas habet mencionem 

de huiusmodi LX florenis facientes. Testes datum supra. 

 

                         
51 Zie → BP 1177 f 370v 01 vr 12-07-1387, nadere bepaling mbt de betaling 

van deze schuld. 
52 Zie ← BP 1177 f 370r 16 vr 12-07-1387, belofte dit bedrag te betalen. 
53 Zie → BP 1178 f 147v 14 vr 15-04-1390, soortgelijke belofte, maar dan 

voor de helft van het geld. 
54 Zie ← BP 1177 f 280v 08 do 22-02-1386, belofte 60 gulden op 22-02-1387 te 

betalen. 
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BP 1177 f 370v 02 za 13-07-1387. 

Hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan Gerardus Balijart 15 gulden en 10 

Hollandse plakken met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles promisit Gerardo Balijart XV gulden et X 

(dg: g) Hollant placken ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

Ywanus et Aa datum in festo Margarete. 

 

BP 1177 f 370v 03 za 13-07-1387. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Moers Gielijs soen van 

Lijeshout 20 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Johannes de Vucht cijrothecarius promisit Moers Gielijs soen de Lijeshout 

XX gulden seu pro quolibet gulden XXX Hollant placken seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Berwout 

datum in festo Margarete. 

 

BP 1177 f 370v 04 za 13-07-1387. 

Johannes gnd Peters soen van den Stripe gaf uit aan Albertus Truden soen de 

navolgende erfgoederen, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Vargartshuizen, (1) een stuk land, gnd die Wittenberg, tussen Ghisbertus 

Jans soen enerzijds en Henricus Jans soen anderzijds, (2) een stuk land, 

gnd die Zurkenakker, tussen wijlen jkvr Aleijdis Aijkens enerzijds en 

voornoemde Albertus Truden soen anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat 

Haverland, tussen jkvr Margareta Moedels enerzijds en Ghisbertus Jans soen 

anderzijds, (4) een stuk land, tussen Ghisbertus Jans soen enerzijds en 

Albertus Truden soen anderzijds, (5) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, tussen Albertus Truden soen enerzijds en Jutta wv Arnoldus gnd 

Oeden soen anderzijds, (6) een stuk land, ter plaatse gnd in de Grote 

Buenre, tussen Amelius van Hal en Goeswinus Steenwech enerzijds en Albertus 

Truden soen anderzijds, (7) een stuk land, gelegen aan het eind van 

laatstgenoemd stuk land, tussen voornoemde Goeswinus Steenwech enerzijds en 

voornoemde Albertus Truden soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 

cijnzen en pachten die eruit gaan, (b) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Johannes Peters soen moet leveren aan Petrus 

Loekart, gaande uit al zijn erfgoederen, en thans voor (c) een n-erfpacht 

van 2 mud 3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Slechts op te geven met een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, dan aan eerstgenoemde Johannes te leveren, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Albertus Truden soen. Voornoemde Albertus beloofde voortaan 

voornoemde pacht van 1½ mud rogge te leveren, die eerstgenoemde Johannes 

moest leveren aan voornoemde Petrus Loekart. 

 

Johannes dictus (dg: so) Peters soen van den Stripe hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Vucht sancti Petri #in loco dicto 

Vargartshusen# scilicet peciam terre dictam die Wittenberch sitam inter 

hereditatem Ghisberti Jans soen ex uno et inter hereditatem Henrici Jans 

soen (dg: so) ex alio item peciam terre dictam die Zurken-(dg: ke)-acker 

sitam inter hereditatem quondam domicelle Aleijdis Aijkens ex uno et 

inter hereditatem Alberti Truden soen ex alio item peciam terre dictam 

dat Haverlant sitam inter hereditatem domicelle Margarete (dg: relicte) 

Moedels ex uno et inter hereditatem Ghisberti Jans soen ex alio item 

peciam terre sitam inter hereditatem Ghisberti Jans soen ex uno et inter 

hereditatem Alberti Truden soen ex alio item domum et ortum et 

hereditates sibi adiacentes sitas inter hereditatem Alberti Truden soen 

ex uno et inter Jutte (dg: d) relicte quondam Arnoldi dicti Oeden soen ex 

alio item peciam terre sitam in loco dicto in den Groten Buenre inter 

hereditatem (dg: Goesewini f Goeswini) Amelii (dg: Truden soen) #de Hal# 

et Goeswini Steenwech[t?] ex uno et inter hereditatem Alberti Truden soen 

ex alio item peciam prati sitam ad #finem# iamdicte pecie terre inter 
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hereditatem dicti Goeswini Steenwech ex uno et inter hereditatem dicti 

Alberti Truden soen in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad 

primodictum Johannem dinoscuntur pertinere dedit ad hereditariam 

paccionem #dicto# Alberto Truden soen ab eodem pro censibus et 

paccionibus annuatim exinde solvendis et pro hereditaria paccione unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam predictus Johannes 

Peters #soen# ex omnibus bonis et hereditatibus suis solvere tenetur 

annuatim Petro Loekart dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum et trium lopinorum 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 non resignabit neque dimittet nisi cum hereditaria paccione 

unius modii siliginis dicte mensure primodicto Johanni extunc danda et 

solvenda ex omnibus et singulis bonis dicti Alberti Truden soen #ut 

recognovit et promisit super omnia# promisit insuper dictus Albertus 

super habita et habenda quod ipse dictam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis (dg: dicto Petro Loekart) quam primodictus Johannes 

dicto Petro Loekart annuatim solvere tenetur nunc deinceps in perpetuo 

taliter dabit et exsolvet sic quod primodicto Johanni #et suis bonis et 

hereditatibus# dampna exinde non (dg: ..) eveniant quovis modo in 

futurum. Testes Aa et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 370v 05 za 13-07-1387. 

Engbertus zv Albertus Truden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Engbertus filius Alberti Truden soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 370v 06 za 13-07-1387. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Johannes Peters soen 27 

Brabantse dobbel en 1 gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Albertus promisit dicto Johanni (dg: Petre) Peters soen XXVII 

Brabant dobbel et unum florenum seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370v 07 ma 15-07-1387. 

Arnoldus van der Hagen zvw Henricus van der Hagen verkocht aan Enghelberna 

van Essche een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit ¼ deel in de goederen, gnd te Velde, die 

waren van wijlen Heijmericus van Wetten svv voornoemde verkoper, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Evershoet, welk ¼ deel aan voornoemde verkoper 

en zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Heijmericus gekomen was na 

overlijden van voornoemde Heijmericus, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Arnoldus van der Hag[i!]en filius quondam Henrici van der Hagen 

hereditarie vendidit Enghelberne de Essche hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex (dg: bonis) quarta parte ad dictum venditorem 

spectante in bonis dictis (dg: de) te Velde que fuerant quondam 

Heijmerici de Wetten (dg: gener) soceri olim dicti venditoris sitis in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Evershoet et ex attinentiis 

dicte quarte partis #[dictorum bon]orum# singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis et (dg: qua qua quartam) qua quarta 

pars cum suis attinentiis dicto venditori et Margarete eius uxori filie 

dicti quondam Heijmerici de morte dicti quondam Heijmerici successione 

est advoluta ut dicebat promittens (dg: wa) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Berwout datum 

in divisione apostolorum. 
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BP 1177 f 370v 08 ma 14-02-1390. (dg: dinsdag 16-07-1387). 

En Johannes Beckers zvw Johannes die Heirde verleende hem toestemming te 

mogen terugkopen, gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 40 gulden, 30 

Hollandse of 17 Vlaamse goede plakken voor 1 gulden gerekend, en met de 

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

van Johannes van Gherwen en Petrus van Vucht snijder. 

 

A. 

(dg: Et poterit redimere) #Et Johannes Beckers filius quondam Johannis 

die (dg: ..) Heirde (dg: ded) concessit sibi potestatem redimendi# ad 

spacium !ad spacium trium annorum (dg: post Jacobi proxime futurum) 

#datam presentis instrumenti sine medio sequentium# sine medio sequentium 

(dg: cum) semper quando sibi placuerit cum XL florenis scilicet XXX 

Hollant #seu XVII Vleemssche bonas placken# pro quolibet gulden computato 

seu valorem et cum paccione (dg: un) anni redempcionis ut in forma. Acta 

in camera presentibus (dg: Johanne de Globo Johanne Becker filio quondam 

Johannis Heirden Henrico de Best #et# Johanne van den Hezeacker acta anno 

LXXX septimo mensis julii die XVI hora vesperarum) #Johanne de Gherwen 

Petro de Vucht sartore# anno nonagesimo mensis februarii die XIIII hora 

none. 

 

BP 1177 f 370v 09 di 16-07-1387. 

Henricus van Best zvw Johannes van Best beloofde aan Enghelberna van Essche 

een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Pasen te betalen, 

gaande uit goederen van voornoemde Henricus, in Berghem, en uit zijn 

overige goederen. 

 

Henricus de Best filius quondam Johannis de Best (dg: hereditarie 

vendidit) #promisit super omnia se daturum et soluturum# Enghelberne de 

Essche hereditarium censum trium aude scilde seu valorem (dg: solvendum) 

hereditarie pasce ex bonis dicti Henrici sitis in parochia de Berchen 

atque ex ceteris suis (dg: at) bonis universis quocumque sitis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370v 10 di 16-07-1387. 

Hr Goeswinus van Aa ridder machtigde Nijcholaus zv Hubertus van Ghemert 

zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

O-. 

Dominus Goeswinus de Aa miles dedit potestatem (dg: Theoderico) Nijcholao 

filio Huberti de Ghemert suos census redditus pacciones et credita 

monendi etc usque ad revocacionem. Testes Ywanus et Aa datum (in cras) 

tercia post Margarete. 

 

BP 1177 f 370v 11 di 16-07-1387. 

Petrus en Johannes, kvw Goeswinus van den Broec, beloofden hun tante 

Elizabeth wv Henricus Pape schadeloos te houden van 300 oude schilden, die 

voornoemde broers Petrus en Johannes en Elizabeth eertijds beloofd hadden 

te schenken aan Theodericus zvw Ghisbertus Bathen soen van den Dungen en 

diens vrouw Heijlwigis dvw voornoemde Goeswinus, en van alle andere 

goederen, zaken en beloften, aan voornoemde Theodericus en Heijlwigis bij 

hun huwelijk gedaan door voornoemde Petrus, Johannes en Elizabeth. 

 

(dg: Joh) Petrus et Johannes liberi quondam Goeswini van den Broec 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda Elizabeth relictam 

(dg: -e) quondam Henrici Pape eorum materteram a tercentis aude scilde 

(dg: et ab omnibus) quos dicti (dg: -s) Petrus Johannes fratres et 

Elizabeth promiserunt (dg: ab) pridem Theoderico filio quondam Ghisberti 

Bathen soen van den Dungen cum Heijlwige eius uxore filia dicti quondam 

Goeswini nomine dotis (dg: et in subs) et ab omnibus aliis bonis et rebus 

et (dg: ob) promissionibus factis dicto Theoderico (dg: cum dictis) #cum 
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dicta Heijlwige# per dictos Petrum Johannem et Elizabeth nomine dotis et 

in subsidium matrimonii tempore quo dicti Theodericus et Heijlwigis per 

matrimonium copulabantur et a dampnis etc indempnem servare. 

 

BP 1177 f 370v 12 di 16-07-1387. 

Hiervan een instrument maken. 

 

Et fiet instrumentum super eodem. 

 

BP 1177 f 370v 13 di 16-07-1387. 

Hubertus Steenwech droeg over aan Theodericus Berwout (1) ¾ deel, behorend 

aan Marcelius van Gheffen de oudere, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus Berwout 

enerzijds en erfgoed dat was van Mathijas Werners anderzijds, (2) het 

vruchtgebruik, behorend aan voornoemde Marcelius van Geffen, in het 

resterende ¼ deel, aan voornoemde Hubertus overgedragen55 door Johannes gnd 

Raet. 

 

Hubertus Steenwech tres quartas partes que ad Marcelium de Gheffen 

seniorem jure hereditario spectabant in domo et area sita in Busco in 

vico reparatorum veterum vestium inter hereditatem Theoderici Berwout ex 

uno et inter hereditatem [que] fuerat Mathije Werners ex alio atque 

usufructum dicto Marcelio de Geffen [spec]tantem in reliqua quarta parte 

domus et aree predicte supportatas dicto Huberto a Johanne dicto Raet 

prout in litteris (dg: vendidit ...) supportavit dicto Theoderico Berwout 

[cum litteris] et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ouden et Aa (dg: datum supra) datum tercia 

post Margarete. 

 

1177 mf10 C 06 f.370 bis A. Als scan beschikbaar als !3370_Abis-R. 

 Quinta post Margarete: donderdag 18-07-1387. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 16-07-1387. 

 Quarta post Margarete: woensdag 17-07-1387. 

 anno LXXX septimo in die XVII: woensdag 17-07-1387. 

 mensis julii die XVIII anno LXXX septimo: donderdag 18-07-1387. 

 Sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 20-07-1387. 

 in profesto Magdalene: zondag 21-07-1387. 

 in crastino Magdalene: dinsdag 23-07-1387. 

 

BP 1177 f 370bisar 01 do 18-07-1387. 

Henricus zvw Johannes Noppen verkocht aan Godescalcus Roesmont een 

b-erfcijns56 van 50 schelling geld, die voornoemde wijlen Johannes Noppen 

beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen Arnoldus Poeldonc, in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Pijecke enerzijds 

en een straatje anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis Noppen hereditarium censum L solidorum 

monete (dg: hereditarium censum) quem dictus quondam Johannes Noppen 

solvendum habuit annuatim ex domo et area quondam Arnoldi Poeldonc sita 

in Busco ad forum inter hereditatem quondam Nijcholai Pijecke ex uno et 

inter (dg: h) quendam communem viculum ex alio ut dicebat vendidit 

Godescalco Roesmont promittens (dg: r) warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere. Testes Ghemert et Ywanus datum quinta post 

Margarete. 

 

BP 1177 f 370bisar 02 di 16-07-1387. 

Theodericus Buc zvw Johannes gnd Houbraken van Broechoven droeg over aan 

                         
55 Zie ← BP 1177 f 188r 07 za 29-04-1385, overdracht van deze goederen. 
56 Zie ← BP 1177 f 349r 03 wo 19-06-1387 (3), erfdeling mbt onder meer deze 

erfcijns. 
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Theodericus van den Wijer zvw Theodericus van den Wijer van Dommellen zijn 

oogst van het lopende jaar van alle goederen van voornoemde !Ghisbertus. 

 

Solvit 2 grossos. 

Theodericus Buc filius quondam Johannis dicti Houbraken de Broechoven 

omnes #suos# fructus dictus! scharen anni presentis omnium bonorum et 

hereditatum dicti !Ghisberti quocumque locorum sitos ut dicebat 

supportavit Theoderico van den Wijer filio quondam Theoderici van den 

Wijer de Dommellen promittens warandiam et obligationem. Testes Ywanus et 

Berwout datum tercia post Margarete. 

 

BP 1177 f 370bisar 03 di 16-07-1387. 

Ghisbertus van den Broec zvw Ghisbertus van den Broec verkocht aan 

Marcelius van den Broec zvw Johannes van den Eijkenenbomen van Eersel een 

huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Johannes Bukens enerzijds en erfgoed van Willelmus gnd Luweken anderzijds, 

aan hem verkocht door Petrus Alart zvw Goeswinus Cnode zvw Heilwigis uten 

Werde, Rodolphus van den Greve ev Luijtgardis en Arnoldus Stamelart van 

Spanct ev Heijlwigis, dvw voornoemde Goeswinus Cnode. 

 

Ghisbertus van den Broec filius quondam Ghisberti van den Broec domum et 

aream sitam in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Johannis 

Bukens ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Luweken ex alio 

venditam sibi a Petro Alart filio quondam Goeswini (dg: Co) Cnode filio 

quondam Heilwigis uten Werde Rodolpho van den Greve marito et tutore 

legitimo Luijtgardis sue uxoris et Arnoldo Stamelart de Spanct marito et 

tutore legitimo Heijlwigis sue uxoris filiarum dicti quondam Goeswini 

Cnode prout in litteris vendidit Marcelio van den Broec filio quondam 

Johannis (dg: de Eersel) van den Eijkenenbomen de Eersel supportavit cum 

litteris et (dg: jurwe) aliis jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisar 04 wo 17-07-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 56 oude schilden57 of de 

waarde, met Sint-Jacobus (zo 25-07-1389) over 2 jaar te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori quinquaginta sex aude scilde seu 

valorem tale opidum de Busco dabit et exsolvet pro aude scilt a Jacobi 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes (dg: datum supra). 

Testes Luce et Ouden datum (dg: in die Alexii) quarta post Margarete. 

 

BP 1177 f 370bisar 05 wo 17-07-1387. 

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

Johannes van Malsen ev Elizabeth en Hermannus Plaetmaker ev Aleijdis, dv 

voornoemde Gerardus Groij, en Johannes zv Gerardus van Langelaer gaven uit 

aan Ghisbertus van den Broec zvw Ghisbertus van den Smedebroecke een 

erfgoed in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Gerardus Koeter 

enerzijds en een weg behorend aan Johannes die Bije anderzijds, strekkend 

van de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde Johannes Bije; de 

uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 12 schelling geld aan 

Johannes Coninc, en thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond 3 schelling 

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

Voornoemde Jacobus zv voornoemde Gerardus Groij beloofde dat Willelmus zv 

voornoemde Gerardus Groij hiermee zal instemmen. Voornoemde Johannes zv 

Gerardus van Langelaer beloofde dat zijn broer Gerardus Groij hiermee zal 

instemmen. 

 

                         
57 Zie → BP 1178 f 036v 06 do 23-04-1388, overdracht van de 

schuldbekentenis. 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

123 

Gerardus Groij filius quondam Jacobi (dg: Gr) de Driel Jacobus (dg: eius 

filius) #et Katherina eius liberi cum tutore# Johannes de Malsen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris Hermannus Plaetmaker 

maritus et tutor legitimus Aleijdis eius uxoris filiarum dicti Gerardi 

Groij Johannes filius Gerardi de Langelaer quandam hereditatem sitam in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Gerardi (dg: Ko) Koeter ex uno 

et inter (dg: hereditatem) quandam viam spectantem ad Johannem die Bije 

ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad hereditatem dicti 

Johannis Bije ut dicebant dederunt ad hereditarium Ghisberto van den (dg: 

Smed) Broec filio quondam (dg: Jo) Ghisberti van den Smedebroecke ab 

eodem hereditarie (dg: pact) possidendam pro hereditario censu XII 

solidorum monete Johanni Coninc exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu (dg: trium) quatuor librarum et (dg: quatuor) #trium# 

solidorum monete dando dicto Gerardo Groij ad eius vitam et post eius 

decessum heredibus eiusdem Gerardi Groij hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere promisit insuper dictus Jacobus 

filius dicti Gerardi Groij quod ipse (dg: Ge) Willelmum filium dicti 

Gerardi Groij huiusmodi donacioni ad censum faciet consentire et perpetue 

ratam servare promisit insuper dictus Johannes filius Gerardi de 

Langelaer quod ipse Gerardum Groij fratrem eiusdem Johannis huiusmodi 

donacioni ad censum faciet consentire et perpetue ratam servare. Quo 

facto repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. (dg: testes 

Luce et Ouden datum in die Alexii). Testes Luce et Ouden datum supra. 

(dg: die Alexii). 

 

BP 1177 f 370bisar 06 wo 17-07-1387. 

Zibertus van Hoculem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zibertus de Hoculem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisar 07 wo 17-07-1387. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil, althans ná overlijden van 

eerstgenoemde Gerardus Groij, elk pond van voornoemde cijns van 4 pond 3 

schelling met 5 Brabantse dobbel of de waarde, en met de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes van den 

Kloot, Zibertus van Hoculem, Marcelius van den Broec die Hoppenbrouwer en 

Johannes Plaetmaker. 

 

A. 

Et poterit redimere post decessum primodicti Gerardi Groij quando 

voluerit quamlibet libram (dg: cum) dicti census (dg: cum) quatuor 

librarum et trium solidorum cum quinque Brabant dobbel seu valore et cum 

(dg: censu) pleno censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera 

presentibus Johanne de Globo Ziberto de Hoculem Marcelio van den Broec 

die Hoppenbrouwer #Johanne Plaetmaker# datum anno LXXX septimo in die 

(dg: Alexii hora) XVII hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 370bisar 08 wo 17-07-1387. 

Johannes van Boeghe beloofde aan Franco van Baest een n-erfpacht van 6½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een huis en tuin gnd ter Rijt van voornoemde Johannes, in Dinther, tussen 

Johannes van Dordrecht enerzijds en Henricus Pels anderzijds, en uit andere 

erfgoederen en goederen van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Boeghe promisit super (dg: se) omnia se daturum et soluturum 

Franconi de Baest hereditariam paccionem (dg: quatuor) #sex# et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie Remigii #et in Busco 

tradendam# ex (dg: d..) domo et orto dictis ter Rijt (dg: sitis) dicti 

Johannis sitis in parochia de Dijnter inter hereditatem Johannis de 

Dordrecht ex uno et inter Henrici Pels ex alio atque [ex] ceteris 
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hereditatibus (dg: d) et bonis primodicti Johannis quocum que locorum 

#quam infra ?dictam ....... quam extra# consistentibus sive sitis 

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

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisar 09 do 18-07-1387. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) 

met 50 Brabantse dobbel of de waarde en met 4½ mud rogge, Bossche maat. De 

wederkoop moet in Den Bosch zijn, in de herberg van Jacobus van Oefel, in 

de Vughterstraat. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini, hr Ancelmus van Baest priester, Johannes van Boert 

Goetgeselle, Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen en Jacobus zvw Henricus 

Kelner. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium) infra hinc et festum Remigii #in.... 

fine# proxime futurum cum L Brabant dobbel seu valore et cum (dg: 

quinque) quatuor et dimidio modiis siliginis mensure de Busco dicto 

Franconi semel dandis et huiusmodi redempcio fiet in Buscoducis in 

hospicio Jacobi de Oefel sito in Busco in vico Vuchtensi. Acta in camera 

presentibus Willelmo filio Arnoldi Tielkini domino (dg: f) Ancelmo de 

Baest presbitro Johanne de Boert Goetgeselle Everardo filio quondam 

Arnoldi Ghenen soen Jacobo filio quondam Henrici Kelner testibus datum 

mensis julii die XVIII hora complete anno LXXX septimo. 

 

BP 1177 f 370bisar 10 za 20-07-1387. 

Henricus zvw Willelmus Stevens soen van Enghelen verkocht aan Johannes Oem 

van Buchoven een deel van een erfgoed, 13 voet breed, van het erfgoed van 

wijlen Johannes Smit van Enghelen, welk erfgoed van wijlen Johannes van 

Enghelen ligt in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Walterus 

van Evershoet enerzijds en een gemeen straatje dat loopt van de 

Orthenstraat naar de Haven anderzijds, te weten het deel dat in voornoemd 

sraatje ligt, tussen voornoemde Johannes Oem van Buchoven enerzijds en 

voornoemde Henricus anderzijds, strekkend van voornoemd straatje 

achterwaarts tot aan een weg die behoort aan voornoemde Henricus en aan 

Johannes zvw Godefridus van den Elshout, daar lopend naast voornoemd 

erfgoed van voornoemde Walterus van Evershoet naar de Haven, zoals 

afgepaald, met het recht voornoemde weg te gebruiken, alsmede het riool en 

een trap aan het eind van die weg gelegen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Stevens soen de Enghelen quandam (dg: 

hereditatem sitam in Busco d) partem hereditatis #XIII pedatas in 

latitudine continentem# de hereditate quondam Johannis Smit de Enghelen 

(dg: site) que hereditas quondam Johannis de Enghelen sita est in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem (dg: Nijcholai Snoec de) Walteri de 

Evershoet ex uno et inter communem viculum tendentem ibidem a vico 

Orthensi versus aquam dictam die Haven ex alio scilicet illam partem 

hereditatis que sita est ibidem #in dicto viculo# inter hereditatem 

Johannis Oem de Buchoven ex uno et inter hereditatem dicti Henrici ex 

alio tendentem a dicto viculo retrorsum ad quandam viam (dg: tendentem 

ibidem) spectantem ad dictum Henricum et (dg: a) Johannem filium quondam 

Godefridi van den Elshout tendentem ibidem (dg: ibidi) iuxta dictam 

hereditatem dicti Walteri de Evershoet #?infra ad dictam aquam# in ea 

quantitate qua #dicta pars hereditatis# ibidem sita est et limitata simul 

pleno jure utendi et fruendi dicta via #et cloaca et gradu consistentibus 

ad finem eiusdem vie prout ibidem site sunt et consistent totiens 

quotiens dicto Johanni et eius famulis placuerit# ut dicebat vendidit 

dicto Johanni Oem promittens (dg: w) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra). Testes Rover et Berwout 

datum sabbato post divisionem apostolorum. 
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BP 1177 f 370bisar 11 za 20-07-1387. 

Johannes Loij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Loij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisar 12 zo 21-07-1387. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen droeg over aan Pijramus gnd Moers 

zvw Willelmus Vos van Berze een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Pijramus 

met Lichtmis in Diessen moet58 leveren aan eerstgenoemde Willelmus Vos, 

gaande uit een beemd in Diessen, tussen Sophija van de Kloot enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. 

 

Willelmus Vos filius (dg: qu) Henrici van der Bruggen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: q) de hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium 

modiorum siliginis dicte mensure #Pijramus dictus Moers filius quondam 

Willelmi Vos de Berze primodicto Willelmo Vos solvere tenetur# dictus 

(dg: Willelmus Vos solvendum) habet hereditarie purificationis et in (dg: 

Busc) parochia de Dijessen tradendam ex quodam prato sito in parochia de 

Dijessen inter hereditatem Sophije de Globo ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio prout in litteris dicebat contineri 

(dg: ve) supportavit dicto Pijramo Moers promittens warandiam et 

obligationem (dg: dep) in dicta paccione unius modii siliginis existentem 

deponere. Testes Rover et Berwout datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1177 f 370bisar 13 ±di 23-07-1387. 

Jacobus zvw Hermannus die Hoenrecoper ev Mechtildis dv Johannes gnd Rode 

Hanne gaf uit aan Arnoldus van der Bolst (1) een stuk land in Uden, ter 

plaatse gnd die Hogestrate, tussen voornoemde Arnoldus van der Bolst 

enerzijds en Johannes zvw Johannes gnd Rode Hanne anderzijds, (2) een 

streep land, aldaar, tussen Henricus van Uden enerzijds en kv Wautgherus 

van Bredelaer anderzijds, met een eind strekkend aan Jutta dvw Johannes gnd 

Rode Hanne en met het andere eind aan de gemeint; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Veghel, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Hermanni die Hoenrecoper #maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie Johannis dicti Rode Hanne# peciam 

terre sitam in parochia de Uden ad locum dictum die Hogestrate inter 

hereditatem Arnoldi van der Bolst ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Johannis dicti Rode Hanne ex alio item quandam strepam 

terre sitam ibidem inter hereditatem (dg: Nelle filie dicti quondam) 

Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem (dg: Wautgheri) liberorum 

Wautgheri de Bredelaer ex uno tendentem cum uno fine ad hereditatem Jutte 

filie quondam Johannis dicti [Ro]de Hanne et cum reliquo (dg: ad ....) 

fine ad communitatem ut dicebat dedit ad [hereditariam] paccionem dicto 

Arnoldo van der Bolst ab eodem hereditarie possidendam [pro] censu domini 

fundi exinde solvendo solvendo dando atque pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Vechel danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra hereditates tradenda ....... ....... promittens 

warandiam et obligationem deponere et alter repromisit. Testes Luce et 
?Ouden datum in crastino [?Magdalene]. 

 

1177 mf10 C 07 f.370 bis A verso. 

 in crastino Magdalene: dinsdag 23-07-1387. 

 in festo Jacobi: donderdag 25-07-1387. 

 anno LXXX septimo in festo Jacobi: donderdag 25-07-1387. 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 357v 07 vr 26-04-1387, uitgifte van de beemd voor deze 

pacht. 
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 in crastino Jacobi: vrijdag 26-07-1387. 

 

BP 1177 f 370bisav 01 di 23-07-1387. 

Johannes Pappardijn van Buxstel verkocht aan Albertus zvw Johannes gnd 

heren Aelbrechts soen gewantsnijder een huis en tuin in Boxtel, tussen 

Egidius die Wever enerzijds en kvw Elizabeth Hacken anderzijds, belast met 

de grondcijns. 

 

Solvit. 

Johannes Pappardijn de Buxstel domum et ortum sitos in (dg: p) Buxstel 

inter hereditatem Egidii die Wever ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Elizabeth Hacken ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Alberto 

filio quondam Johannis dicti heren Aelbrechts soen rasori pannorum 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes Luce et Rover datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1177 f 370bisav 02 do 25-07-1387. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze wollenklerenwever ev Fijssia dvw Arnoldus 

van Enghelant verkocht aan Lambertus zvw voornoemde Arnoldus van Enghelant 

de helft, die aan voornoemde Fijssia gekomen was na overlijden van haar 

ouders, in (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd in die Zandhoeve, tussen Jacobus van Engelant enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 2 stukken beemd in Rosmalen, ter plaatse gnd in 

den Erten, (2a) tussen Thomas van Hijntam enerzijds en Adam van den 

Kerchoven anderzijds, (2b) voornoemde Thomas van Hijntam enerzijds en 

erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Nijcholai de Heze textoris laneorum maritus 

et tutor legitimus Fijssie sue uxoris filie quondam Arnoldi de Enghelant 

medietatem dicte Fijssie de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in domo et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia 

de Roesmalen in loco dicto in die Zanthoeve inter hereditatem Jacobi de 

Engelant ex uno et inter communem plateam ex uno atque #in# duabus peciis 

prati sitis in dicta parochia in loco dicto in den (dg: Ert.) Erten 

quarum una inter hereditatem Thome de Hijntam ex uno et inter hereditatem 

Ade (dg: d) van den Kerchoven ex alio (verbeterd uit: uno) et altera 

inter hereditatem dicti Thome de Hijntam ex uno et inter (dg: hi) 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto filio dicti quondam Arnoldi de Enghelant 

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

deponere. Testes Luce et Berwout datum in festo Jacobi. 

 

BP 1177 f 370bisav 03 do 25-07-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 31 gulden, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1388). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXI gulden #seu valorem# mediatim 

Domini et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 04 do 25-07-1387. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteels verkocht aan Johannes 

van Kuijc alias gnd Ghijsbrechts soen een stuk erfgoed in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, buiten de stadsmuur, tussen erfgoed van Willelmus 

Olijsleghers enerzijds en erfgoed van Metta Brentens anderzijds, met een 

eind strekkend aan de stadsmuur en met het andere eind aan het water gnd 

die Meer, belast met 5 schelling gemeen paijment aan voornoemde Johannes 

van Kuijc. 
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Henricus filius (dg: quondam) Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici 

Posteels peciam hereditatis sitam in Busco ad vicum dictum Huls extra 

murum oppidi de Buscoducis inter hereditatem Willelmi Olijsleghers ex uno 

et inter hereditatem Mette Brentens ex (dg: uno) alio tendentem cum uno 

fine ad dictum murum et cum reliquo fine ad aquam dictam die Mere 

vendidit Johanni (dg: G) de Kuijc alias dicto Ghijsbrechts soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quinque solidis 

communis pagamenti dicto Johanni de Kuijc exinde solvendis. Testes Luce 

et Berwout datum in festo Jacobi. 

 

BP 1177 f 370bisav 05 do 25-07-1387. 

Johannes van den Dijk verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Aggere prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 06 do 25-07-1387. 

Johannes van Wetten zv Henricus van den Loeken beloofde aan Nijcholaus 

Kather 20 gulden geld van Holland (dg: 30 Hollandse plakken per gulden 

gerekend) met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Johannes #de Wetten# filius Henrici van den Loeken promisit (dg: Henrico 

Kater) Nijcholao (dg: ..) Kather XX gulden (dg: monete Hollandie quorum 

quilibet val valent XXX Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos) monete Hollandie ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Testes ?Luce et Berwout. 

 

BP 1177 f 370bisav 07 do 25-07-1387. 

Albertus van den Grave beloofde aan Gerardus Broes soen 21 gulden, 30 

Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, en ?12 Hollandse 

plakken met Pinksteren over 2 jaar (06-06-1389) te betalen. 

 

Albertus van den Grave promisit Gerardo Broes soen XXI gulden (dg: seu 

pro quo) scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato seu 

valorem #atque ?XII Hollant placken# a penthecostes proxime futuro ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 08 do 25-07-1387. 

Johannes Bessellen en Elizabeth van Eirde beloofden aan Henricus van 

Zulikem 24 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend 

of de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Johannes Bessellen et (dg: Elz) Elizabeth de Eirde promiserunt Henrico de 

Zulikem XXIIII aude scilde scilicet XL Hollant placken pro den auden 

scilt seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 09 do 25-07-1387. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda beloofden aan Boudewinus Lijsmoden 

soen 29 Hollandse dobbel, ?45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of 

de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Boudewinus de Zelant et Yda eius uxor promiserunt Boudewino Lijsmoden 

soen XXIX Hollant dobbel scilicet ?XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

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

 

BP 1177 f 370bisav 10 do 25-07-1387. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus Dircs soen beloofde aan Laurencius zvw 

Petrus Oers, zijn broer Gerardus en Barchardus van Zulikem 70 franken of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. De brief 
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overhandigen aan voornoemde Laurencius. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi Dircs soen promisit Laurencio 

filio (dg: quondam) quondam Petri Oers Gerardo suo fratri et Barchardo de 

Zulikem seu eorum alteri LXX francken seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Laurencio. 

 

BP 1177 f 370bisav 11 do 25-07-1387. 

Henricus van de Put en zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus van den Pettelaer 

schonken aan Johannes van Stripe zadelmaker en diens vrouw Heijlwigis dv 

voornoemde Aleijdis alle erfgoederen, waarin Willelmus van Mulsen destijds 

ev voornoemde Aleijdis was overleden, in Gestel, ter plaatse gnd Hezelaar. 

Voornoemde Aleijdis mag, zolang ze leeft, turf steken in heidevelden van 

voornoemde goederen en hout, gnd doefhout,zagen. 

 

Henricus de Puteo maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Lamberti van den Pettelaer et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore 

omnes hereditates in quibus Willelmus de Mulsen maritus olim dicte 

Aleijdis decessit sitas in parochia de Ghestel in (dg: He) loco dicto 

Hezelaer supportaverunt Johanni de Stripe selliparo cum Heijlwige eius 

uxore filia dicte Aleijdis (dg: ..) nomine dotis etc promittentes ratam 

servare tali condicione quod dicta Aleijdis libere poterit effodere quod 

exponetur steken cespites #dictos (dg: p) bleckelijc# in hereditatibus 

mericalibus dictarum hereditatum #ad eius vitam# item quod dicta Aleijdis 

poterit secare ligna dicta doefhout dictarum hereditatum ad vitam eiusdem 

Aleijdis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 12 do 25-07-1387. 

Johannes zvw Henricus die Meester verkocht aan Martinus zvw Walterus Nennen 

een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Carnau enerzijds en erfgoed van kvw Johannes Kemmer anderzijds, 

belast met een b-erfcijns van 32 schelling geld, en voor voornoemde 

Johannes verkoper gereserveerd een n-erfcijns van 10 pond geld en een 

n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, welke cijnzen voornoemde koper 

heden aan voornoemde verkoper beloofde. 

 

Johannes (dg: filius) filius quondam Henrici die Meester domum et aream 

sitam in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Johannis 

Carnau ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis Kemmer ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum #vendidit# Martino filio 

quondam Walteri Nennen (dg: ab eodem hereditarie possidendam pro pro 

hereditario censu XXXII solidorum monete dando etc atque pro hereditario) 

promittens warandiam et obligationem deponere [excepto] censu XXXII 

solidorum monete exinde solvendo salvo tamen dicto Johanni venditori in 

dicta domo et area hereditario censu X librarum monete et hereditario 

censu quatuor librarum et X solidorum monete quos census dictus emptor 

promisit dicto venditori ex premissis coram scabinis infrascriptis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 13 do 25-07-1387. 

(dg: Johannes Coninc verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Coninc prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1177 f 370bisav 14 do 25-07-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 10 

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

Jan, gaande uit voornoemd huis en erf. 
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Dictus emptor promisit (dg: dicto venditori hereditari) se daturum et 

soluturum dicto venditori hereditarium censum X librarum monete 

hereditarie mediatim (dg: J) Domini et mediatim Johannis ex domo et area 

subdicta. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 15 do 25-07-1387. 

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

10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium censum quatuor librarum et X solidorum monete hereditarie 

mediatim (dg: Jo) Domini et mediatim Johannis ex domo et area predictis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 370bisav 16 do 25-07-1387. 

En hij kan voornoemde cijns van 4 pond 10 schelling terugkopen uiterlijk 

met Kerstmis over 3 jaar (zo 25-12-1390), elk pond met 5 Brabantse dobbel 

of de waarde, en met de helft van de cijns van het jaar van wederkoop. 

Tenminste de helft van de cijns moet worden teruggekocht. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Johannes Coninc, Johannes van den Kloot en 

Jacobus Loepman. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum quatuor librarum et X solidorum ad 

spacium trium annorum datam presentium post nativitatis Domini proxime 

futurum sine medio sequentium semper quando voluerit scilicet quamlibet 

libram cum quinque Brabant dobbel seu valore et cum medietate census anni 

redempcionis s non redimet minus quam medietatem dicti census ut in forma 

et alter repromisit super habita et habenda redimere in modum predictum. 

Acta in camera presentibus Johanne Coninc #Johanne de Globo# Jacobo 

Loepman testibus anno LXXX septimo (dg: a) in festo Jacobi hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 370bisav 17 vr 26-07-1387. 

Emondus zvw hr Emondus Rover ridder verkocht aan Martinus Monics de 

goederen gnd Keeldonk, in Erp, die aan eerstgenoemde Emondus gekomen waren 

na erfdeling59 na overlijden van zijn voornoemde vader hr Emondus, belast60,61 

met 2 mud62 rogge, Bossche maat, een b-erfpacht63 van 5 mud rogge, maat van 

Erp, een b-erfpacht van 4 mud gerst, maat van Erp en een lijfrente64 van 7 

oude schilden op het leven van jkvr Hilla sv voornoemde verkoper. 

 

Emondus filius quondam (dg: En) domini Emondi Rover (dg: Ro) militis bona 

dicta communiter Keeldonc sita in parochia de Erpe cum attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis prout huiusmodi bona cum dictis 

eorum attinentiis universis ad dictum quondam dominum Emondum pertinere 

consueverunt et que bona (dg: s) cum suis attinentiis primodicto Emondo 

de morte dicti quondam domini Emondi sui patris successione sunt advoluta 

et (dg: post) sibi Emondo primodicto mediante hereditaria divisione prius 

                         
59 Zie ← BP 1176 f 359r 02 vr 06-05-1384, erfdeling. 
60 Zie → BP 1178 f 002r 17 wo 06-11-1387, ruim 3 maanden later verkoopt 

Emondus uit deze goederen een erfpacht van 3 mud rogge. 
61 Zie → BP 1178 f 002r 19 wo 06-11-1387, ruim 3 maanden later verkoopt 

Emondus uit deze goederen een erfpacht van 2 mud rogge. 
62 Zie → BP 1177 f 372r 18 do 01-08-1387, 6 dagen later verkoopt Emondus uit 

deze goederen een erfpacht van 2 mud rogge. 
63 Zie → BP 1177 f 372r 15 do 01-08-1387, 6 dagen later verkoopt Emondus uit 

deze goederen een erfpacht van 5 mud rogge. 
64 Zie ← BP 1176 f 359v 01 vr 06-05-1384, belofte van de lijfrente gaande 

uit alle goederen van Emondus zvw hr Emondus Rover. 
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habita inter ipsum et suos in hoc coheredes cesserunt in partem prout in 

litteris hereditarie vendidit Martino Monics supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: d sep) duobus modiis siliginis mensure de Busco et 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Erpe et 

hereditaria paccione quatuor modiorum ordei mensure de Erpe exinde 

solvendis et vitali pensione septem aude scilde ad vitam (dg: Hille) 

domicelle Hille sororis dicti venditoris exinde solvendis. Testes Ghemert 

et Luce datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1177 f 370bisav 18 vr 26-07-1387. 

Johannes Scillinc verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Johannes Scillinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 C 08 f.371. 

 in crastino Jacobi: vrijdag 26-07-1387. 

 Secunda post Petri ad Vincula: maandag 05-08-1387. 

 Secunda post Jacobi: maandag 29-07-1387. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 30-07-1387. 

 

BP 1177 f 371r 01 vr 26-07-1387. 

Theodericus van der Poerten verkocht aan Johannes zv Hubertus van Ghemert 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft in de goederen gnd Onland, in Son, ter plaatse 

gnd op die Hoeve, ter plaatse gnd Meielsvoort, waarvan de andere helft 

behoort aan Wellinus Roveri bv voornoemde verkoper, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Theodericus van der Poerten hereditarie vendidit Johanni filio Huberti de 

Ghemert hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in bonis dictis Onlant sitis in parochia 

de Zonne #ad locum dictum op die Hoeven# in loco dicto Meijelsfoert et ex 

attinentiis dicte medietatis dictorum bonorum universis quocumque sitis 

et de quibus (dg: medietatibus) bonis cum suis attinentiis reliqua 

medietas spectat ad Wellinum Roveri fratrem dicti venditoris ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Ghemert et Luce datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1177 f 371r 02 vr 26-07-1387. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale en Gerardus zvw Gerardus van Berze 

beloofden aan Godefridus van Alphen 66 Hollandse dobbel, 45 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1387) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale et Gerardus filius quondam 

Gerardi de Berze promiserunt (dg: Johanni Carnau) #Godefrido de Alphen# 

LXVI Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 371r 03 ma 05-08-1387. 

Johannes van Zidewijnden65 gaf uit aan Adrianus van Arsem een hofstad66 in 

Den Bosch, achter het erfgoed van voornoemde Johannes, naast de Haven, 

tussen erfgoed67 van Johannes van Drueten enerzijds en een straatje van 5 

voet breedte anderzijds, welke hofstad 31½ voet lang is, af te meten van de 

oude stadsmuur richting de Haven, samen met de helft van de stenen muur die 

staat tussen deze hofstad en het huis van voornoemde Johannes van Drueten; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns68 van 8 pond geld met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1388). 

Er werd het volgende afgesproken; (1) Adrianus zal een gebouw, gnd werf, 

tegenover deze hofstad gelegen naast de Haven, onderhouden, (2) Adrianus 

zal een bouwwerk gnd keel van de latrine van Johannes van Zidewijnden, 

gelegen en doorgaand in voornoemde hofstad, niet afbreken, nog het doorgaan 

belemmeren, (3) Adrianus mag in de oude muur bouwen, (4) Adrianus en zijn 

dienstmeid mogen de weg gebruiken die daar loopt van de Orthenstraat naar 

de Haven, naast het erfgoed van Metta Crulliarts, (5) Adrianus zal, samen 

met anderen die recht in die weg hebben, 1/6 deel onderhouden van het 

plaveisel, de poorten en sluitbomen van die weg, (6) Adrianus zal samen met 

Johannes van Drueten een goot plaatsen op voornoemde muur, tussen 

voornoemde hofstad en genoemd huis van Johannes van Drueten en die goot 

zullen zij samen onderhouden, zolang hun gebouwen even hoog zijn, dwz 

degene die hoger bouwt moet de goot geheel voor eigen rekening nemen, (7) 

Adrianus zal binnen 2 jaar op deze hofstad een huis bouwen met harde 

dakbedekking. 

 

Johannes de Zidewijnden domistadium situm in Busco retro hereditatem 

dicti Johannis iuxta aquam dictam die Haven inter hereditatem Johannis de 

Drueten ex uno et inter quendam viculum (dg: tend) quinqe pedatas in 

latitudine continentem ex alio et quod domistadium continet XXXI et 

dimidiam pedatas in longitudine mensurando ab antiquo muro oppidi de 

Busco versus aquam dictam die Haven simul cum medietate muri lapidei 

consistentis inter dictum domistadium et inter domum dicti Johannis de 

Drueten dedit ad hereditarium censum Adriano de Arsem ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu octo librarum monete dando 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino nativitatis 

Domini #proxime futuro ultra annum# ex premissis additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Adrianus edificium dictum werf in opposito dicti 

domistadii iuxta aquam dictam die Haven perpetue in bona disposicione 

observabit sic quod primodicto Johanni dampna exinde non eveniant 

quovismodo item quod dictus Adrianus (dg: di) edificium dictum Keel 

latrine (dg: di) primodicti Johannis consistentem #et transeunte!# in 

dicto domistadio nunquam franget nec impediet nec eidem edificio dicto 

Keel nunquam (dg: impe) suum transitum !suum impediet item quod dictus 

Adrianus libere poterit edificare in dicto antiquo muro et supra dictum 

                         
65 Zie → VB 1799 f 051v 09, ma 09-01-1391; VB 1799 f 053r 08, ma 23-01-1391; 

VB 1799 f 054v 16, ma 06-02-1391: Jan soen wilner Jans van der Zidewijnden 

mechtich gemaect van Katherinen sijnre moeder wijf des voirs wilner Jans 

van der Zidewijnden was gericht … aen een hostat ghelegen in 

tsHertogenbossche after den erve des voirs wilner Jansen van der 

Zidewijnden bi den water geheijten die Haven tusschen den erve Jans van 

Drueten ende tusschen enen streetken vijf voet in breijden begripende 

aldair streckende ende welc hostat begrijpt XXXI ende enen halven voet in 

lengden te meten van der auder muere der stat van tsHertogenbossche aldair 

te voirs water wart ende aen die helft der steenre mueren wesende tusschen 

die voirs hostat ende tusschen thuus Jans van Drueten overmids gebrec van 

erfentijns die Katherijn voirs dair aen hadde. 
66 Zie → BP 1178 f 221r 02 do 18-03-1389, verkoop van deze hofstad. 
67 Zie ← BP 1177 f 329r 12 ma 10-12-1386, uitgifte van belendend stenen huis 

en erf aan Johannes van Drueten zv Petrus. 
68 Zie → BP 1179 p 687r 12 ±do 29-05-1393, overdracht van de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1387 03. 

 

132 

antiquum murum oppidi et sua edificia in dicto antiquo muro dicti (dg: 

ant) oppidi #et supra eundem# ad eius profectum #.......... iungere et 

firmare# item quod dictus Adrianus et sua famula pro tempore libere 

utentur dicta via ibidem tendente a (dg: d) vico Orthensi usque ad dictam 

aquam dictam die Haven contigue iuxte hereditatem Mette Crulliarts 

scilicet eundi redeundi pergendi et ambulandi #..... ..ia# quotiens 

indigebunt #et voluerint# sine contradictione quod dictus Adrianus 

tenebit #et# perpetue tenere simul cum aliis personis jus in dicta via 

habentibus (dg: pro) unam sextam partem (dg: cal) de calcida dicta 

steenwech eiusdem vie et de portis seu januis et seris eiusdem vie item 

quod dictus Adrianus guttarium dictum goete supra dictum murum situm 

inter dictum domistadium et inter dictam domam dicti Johannis de Drueten 

(dg: perpetue in bona d) #cum dicto Johanne de Drueten# situabunt et 

perpetue in bona disposicione observabunt sub eorum communibus expensis 

#quandiu eorum edificia sunt eiusdem altitudinis ibidem# scilicet si 

dictus Adrianus altius edificaverit supra dictum domistadium quam sit 

(dg: eid) #dicta# domus dicti Johannis de Drueten extunc dictus (dg: Ard) 

Adrianus dictum guttarium perpetue in bona disposicione sub (dg: su) 

expensis et laboribus dicti (dg: Ard) Adriani observabit et si dictus 

Johannes de Drueten inposterum #ibidem supra suam hereditatem# (dg: 

alterius) altius edificaverit quam dictus Adrianus supra dictum 

domistadium edificabit extunc dictus Johannes de (dg: Drut) Drueten 

dictum guttarium sub suis laboribus tenebit in bona disposicione (dg: et 

quandiu edi dicto) et sub istis condicionibus promisit warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: et di 

promisit super omnia) dictas condiciones adimplere et quod ipse Adrianus 

infra duos annos datam presentium sine medio sequentes supra dictum 

domistadium edificabit unam domum lapideam de duro tecto tectam. Testes 

Luce et Aa datum secunda post Petri ad Vincula. 

 

BP 1177 f 371r 04 ma 05-08-1387. 

Johannes zv Johannes van Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis de Zidewijnden prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 371r 05 ma 29-07-1387. 

Godefridus van Zeelst en Johannes Coptiten zv Gerardus van Vladeracken 

beloofden aan Petrus Pels 95 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te 

betalen. 

 

Godefridus de Zeelst et Johannes Coptiten filius Gerardi de Vladeracken 

promiserunt Petro Pels nonaginta quinque Hollant dobbel scilicet XLV 

Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Luce) #Ghemert# et Erpe datum 

secunda post Jacobi. 

 

BP 1177 f 371r 06 ma 29-07-1387. 

Jacobus zvw Johannes gnd Wrede alias gnd Ghijsbrechts soen van Herpen 

verkocht aan Albertus Buc van Lijt een n-erfcijns van 8 oude schilden of de 

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

gaande uit de huizinge69 van wijlen voornoemde Johannes Wrede, nu aan 

verkoper behorend, in Den Bosch, in een straat die loopt van de straat gnd 

Huls naar de Loefsbrug, tegenover de huizinge van wijlen Johannes gnd 

Coninc Jan van Steensel, naast de stroom enerzijds en erfgoed van Johannes 

van den Dijk anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment. 

 

                         
69 Zie → BP 1175 f 131v 06 ±do 19-12-1387, betaling huursom van het erfgoed. 
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Jacobus filius quondam Johannis dicti Wrede alias dicti Ghijsbrechts soen 

de Herpen hereditarie vendidit Alberto (dg: de Lijt) Buc de Lijt 

hereditarium censum octo aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

mediatim (dg: .) Domini et mediatim Johannis ex habitatione quondam dicti 

Johannis Wrede (dg: si) nunc ad dictum venditorem spectante sita in Busco 

in vico tendente a vico dicto Huls versus pontem dictum Loefsbrugge #in 

opposito habitationis quondam Johannis dicti Coninc Jan de Steensel# 

contigue iuxta aquam ibidem (dg: f) currentem ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Aggere ex alio et de attinentiis (dg: d) primodicte 

habitationis singulis et universis promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis et 

hereditario censu XXX solidorum communis pagamenti exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 371r 07 ma 29-07-1387. 

Hermannus zv Egidius van Gravia verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus filius Egidii de Gravia prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 371r 08 ma 29-07-1387. 

Ghiselbertus zvw Elijas Veren Berthen soen beloofde aan Willelmus Scilder 

21 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend of de 

waarde, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Ghiselbertus filius quondam Elije Veren Berthen soen promisit Willelmo 

Scilder XXI aude scilde scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude 

scilt seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Gemert 

et Luce datum supra. 

 

BP 1177 f 371r 09 di 30-07-1387. 

Gerardus van Berkel nzvw hr Gerardus van Berkel priester verkocht aan 

Godefridus van Buicken 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd op de Hagebus, (1) tussen wijlen Henricus van Arkel enerzijds en 

Reijnerus zvw Henricus Reijners soen anderzijds, (2) tussen wijlen Henricus 

van Arkel enerzijds en wijlen Henricus van Achel anderzijds, belast met 2 

zester rogge, Bossche maat. 

 

Gerardus de Berkel filius naturalis quondam (dg: G) domini Gerardi de 

Berkel (dg: investiti olim) presbitri duas pecias terre sitas in parochia 

de Vucht sancti Petri (dg: q) in loco dicto op den Hagebussche quarum una 

inter hereditatem quondam Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem 

Reijneri filii quondam Henrici Reijners soen ex alio et altera inter 

hereditatem quondam (dg: H) Henrici de Arkel (dg: et in) ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici de Achel sunt site vendidit Godefrido de (dg: 

Buichem) Buicken promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

duobus sextariis siliginis mensure de Busco exinde de jure. Testes 

Ghemert et Luce datum tercia post Jacobi. 

 

BP 1177 f 371r 10 di 30-07-1387. 

Henricus Ysschevoghel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Ysschevoghel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 C 09 f.371v. 

 in festo Petri ad vincula: donderdag 01-08-1387. 

 

BP 1177 f 371v 01 do 01-08-1387. 

Ghibo van Eijcke gaf uit aan Johannes en Bartholomeus gnd Meus, kvw Sijmon 

van den Vorstenbossche, erfgoederen, gnd die Hamsvoort, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd ten Vorstenbos, tussen de gemeint enerzijds en een gemene weg 
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anderzijds, met een eind strekkend aan een stuk land gnd Vlasland, aan 

voornoemde Ghibo behorend, en aan kinderen gdn Zelen Kijnderen en met het 

andere eind aan wijlen voornoemde Sijmon van den Vorstenbossche; de 

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

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-

1388). Slechts op te geven met 3 mud rogge eens. De brief van de buitenlui 

aan een van hen overhandigen. 

 

Solvit extraneus. 

Ghibo de Eijcke (dg: quendam agrum dictum die Ham) quasdam hereditates 

(dg: sit) dictas die Hamsvoert sitas in parochia de Nijsterle in loco 

dicto ten Vorstenbossche inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et 

inter communem viam ex alio tendentes cum uno fine ad peciam terre dictam 

Vlaslant ad dictum Ghibonem spectantem et ad hereditatem (dg: -s) 

liberorum dictorum Zelen Kijnderen et !inter cum reliquo fine ad 

hereditatem (dg: liberorum) quondam Sijmonis van den Vorstenbossche ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni et Bartholomeo dicto Meus 

liberis dicti quondam Sijmonis van den Vorstenbossche ab eisdem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione (dg: p) unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda sibi ab aliis 

hereditarie (dg: purificationis et in) nativitatis Domini et primo 

termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt #indivisi# et non resignabunt nisi cum tribus modiis 

siliginis dicto Ghiboni semel dandis. Testes Gemert et Luce datum in 

festo Petri ad vincula. Tradetur littera extraneorum alteri eorum. 

 

BP 1177 f 371v 02 do 01-08-1387. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.104v, do 01-08-1387: geld dat ten tijde van de 

betaling in Den Bosch in de beurs gaat. 

En: BHIC 2092 Berne 1387-08-01 reg 436 scan IXH-Dinther geen scan. 

Boudewinus gnd Otten soen gaf uit aan Udemannus gnd die Meester 1 morgen 

land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd in die Hodonk, tussen 

kvw Ghibo gnd Baten soen enerzijds en een weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1388). 

 

Boudewinus dictus Otten soen unum iuger terre situm infra libertatem 

opidi de Busco in loco dicto (dg: Re) in (dg: Ho) die Hodonc inter 

hereditatem liberorum quondam Ghibonis dicti Baten soen ex uno et inter 

(dg: he communem) quandam plateam ibidem tendentem ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est ut dicebat (dg: here) dedit ad 

hereditarium censum Udemanno dicto die Meester ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Dominim et primo termino a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 03 do 01-08-1387. 

Johannes zv Petrus gnd Boudens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Petri dicti Boudens soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 04 do 01-08-1387. 

Johannes Berwout en Mathias van Herpt beloofden aan Ghibo Kesselman de 

jongere 22 gulden met H.Maria-Geboorte aanstaande (zo 08-09-1387) te 

betalen. 

 

Johannes Berwout et Mathias de Herpt promiserunt (dg: Ghb) Ghibo! 

Kesselman juniori XXII gulden ad (dg: purificationis) nativitatis Marie 
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proxime futurum persolvendos. Testes Gemert et Luce datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 05 do 01-08-1387. 

Johannes van der Horst maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes Barniers soen van den Yvenlaer met 

zijn goederen. 

 

Johannes van der Horst omnes vendiciones et alineaciones factas per 

Johannem Barniers soen van den Yvenlaer cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 06 do 01-08-1387. 

Gerardus Zannen verklaarde dat Reijmboldus van Gheffen betaald heeft 98 

Hollandse dobbel, aan voornoemde Gerardus beloofd door voornoemde 

Reijmboldus en Mathijas Cuper. 

 

Solvit. 

Gerardus Zannen palam recognovit sibi per Reijmboldum de Gheffen #(dg: et 

ne)# fore satisfactum de nonaginta (dg: novem) #octo# Hollant dobbel 

promissis dicto Gerardo a dicto Reijmboldo et Mathija Cuper in litteris 

scabinorum ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 07 do 01-08-1387. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Goeswinus Kerijs soen van Kessel (1) 4 

morgen minus 2 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Heinmans Hoeve, (2) 3 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd Busserhoeve, (3) 2½ morgen land, in 

Kessel, ter plaatse gnd in die Kesselre Beemden, (4) verschillende stukken 

land, in Kessel, die voornoemde Goeswinus Kerijs soen in huur bezit van 

voornoemde Willelmus, zoals deze goederen behoren aan Aleijdis wv Adam van 

Ghestel en Mechtildis Berwout, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-

Petrus-Stoel (za 22-02-1388), per jaar voor 34 oude schilden of de waarde, 

met Sint-Petrus-Stoel te betalen. Goeswinus zal de sloten op de einden van 

voornoemde erfgoederen en aan de kanten, onderhouden. Goeswinus zal 5 vadem 

maasdijk, in Kessel, ter plaatse gnd in die Hacwaden, naast de dijk van 

Ghibo Vos soen onderhouden, en dijken gnd die gemein dijk, in Kessel, op 

twee plaatsen. Een brief voor voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Balijart quatuor iugera minus duobus hont terre sita in 

parochia de Kessel in loco dicto Heijnmans #Hoeve# item tria iugera (dg: 

sit) terre sita in dicta parochia in loco dicto Busscherhoeve item duo et 

dimidium iugera terre sita in dicta parochia in loco dicto in die 

Kesselre Beemde item diversas pecias terre sitas in #dicta# parochia (dg: 

de) quas Goeswinus Kerijs #soen de Kessel# a dicto Willelmo per modum 

locacionis possidet #in ea quantitate qua# prout dicte hereditates ibidem 

site (dg: site ad) et ad Aleijdem relictam quondam Adam! de Ghestel et 

Mechtildem Berwout spectant ut dicebat locavit dicto Goeswino Kerijs soen 

ab eodem ad spacium quatuor annorum post festum Petri ad cathedram 

proxime futurum sine medio sequentium possidenda anno quolibet (dg: pro) 

dictorum quatuor annorum pro XXXIIII aude scilde seu valore dandis sibi 

ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum Petri ad cathedram et pro 

primo termino ad cathedram proxime futuram promittens warandiam et 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia et quod ipse 

Goeswinus omnia fossata ad fines #dictarum hereditatum# et ad latus ad 

dictas hereditates de jure spectantia dictis quatuor annis in bona 

disposicione observabit et quod ipse Goeswinus quinque mensuras aggeris 

#dictas vadem# Mose sitas in dicta parochia in (dg: dicto) loco dicto in 

die Hacwaden iuxta aggerem Ghibonis Vos soen atque aggeres dictos die 

ghemeijn dijc sitos in dicta parochia in duobus locis prout (dg: in) in 

quantum ad hereditates dictarum Aleijdis et Mechtildis pertinent de jure 

dictis quatuor annis in bona disposicione observabit sic quod dicto 

Willelmo dampna exinde non (dg: exin) eveniant. Testes datum supra. Et 
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erit una littera pro dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 371v 08 do 01-08-1387. 

Gerardus Hadewigen soen en Petrus zvw Jacobus gnd Oeden soen beloofden aan 

Maria dv voornoemde Jacobus Oeden soen 41 gulden en 7½ Hollandse plak na 

maning te betalen. 

 

Gerardus Hadewigen soen et Petrus filius quondam Jacobi dicti Oeden soen 

promiserunt Marie filie #dicti# Jacobi Oeden soen XLI gulden et septem et 

dimidium Hollant placken ad monitionem persolvendos (dg: per). Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 09 do 01-08-1387. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Ghibo van Best 79 gulden, 30 Hollandse 

plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1387) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit Ghiboni de Best septuaginta novem gulden 

#scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden# seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 10 do 01-08-1387. 

Goeswinus Wegen beloofde aan Ghibo van Best 79 gulden, 30 Hollandse plakken 

voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1387) te betalen. 

 

Goeswinus Wegen promisit Ghiboni de Best septuaginta novem gulden (dg: 

sc) scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 11 do 01-08-1387. 

Ghisbertus zvw Barnijerus zvw Willelmus Hoernken gaf uit aan Johannes 

Blaffart (1) de helft van een beemd in Veghel, tussen Maria Koegen 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2) de helft van een beemd, 

in Veghel, tussen Henricus van Vinckenscoet enerzijds en het water gnd die 

Aa anderzijds, (3) 2 stukken land, in Veghel, ter plaatse gnd op die Hoge 

Boect, (3a) tussen Johannes die Doncker enerzijds en wijlen Leonius van 

Langvelt anderzijds, (3b) tussen voornoemde wijlen Leonius van Langvelt 

enerzijds en voornoemde Johannes die Doncker anderzijds, (4) een stuk land 

in Veghel, tussen wijlen voornoemde Leonius enerzijds en Henricus Perken 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 penning hertogencijns, en 

thans voor (b) een n-erfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst, Bossche maat, 

met Lichtmis in Erp te leveren. De brief van Ghisbertus overhandigen aan 

Arnoldus Hoernken. 

 

Ghisbertus filius quondam Barnijeri filii quondam Willelmi Hoernken (dg: 

pratum situm) #medietatem prati siti# in parochia de Vechel !in 

hereditatem Marie Koegen ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam dictam 

die Aa ex alio item (dg: pratum situm) #medietatem prati siti# in 

parochia de Vechel inter hereditatem Henrici de Vinckenscoet ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ex alio item duas pecias terre sitas in dicta 

parochia in loco dicto op die Hoge Boect quarum una inter hereditatem 

Johannis die Doncker ex uno et inter hereditatem quondam Leonii de 

Langvelt ex alio et altera inter hereditatem dicti quondam Leonii de 

Langvelt ex uno et inter hereditatem dicti Johannis die Doncker ex alio 

sunt [site] item peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem 

dicti quondam Leonii ex uno et inter hereditatem Henrici Perken ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: Barniero et Ghi Johanni 

fratribus libe) Johanni Blaffart ab eodem hereditarie possidendas pro uno 

denario census domino duci exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis et unius (dg: siliginid) 
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#modii# ordei mensure (dg: de E) Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Erpe tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. Tradetur littera Ghisberti (dg: dicto) Arnoldo Hoernken. 

 

BP 1177 f 371v 12 do 01-08-1387. 

De gezusters Hilla en Mechtildis, dvw Henricus van der Hautart, verkochten 

aan Lambertus zv Luta gnd Hannen een stuk land in Schijndel, ter plaatse 

gnd op die Steltbrake, tussen Johannes die Laet enerzijds en voornoemde 

Lambertus anderzijds. 

 

Hilla et Mechtildis sorores filie quondam Henrici van der Hautart cum 

tutore peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum op die 

Steltbrake inter hereditatem Johannis die Laet ex uno et inter 

hereditatem Lamberti filii (dg: H) Lute dicte Hannen ex alio ut dicebant 

vendiderunt dicto Lamberto promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes Erpe et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1177 f 371v 13 do 01-08-1387. 

(dg: Johannes van Zanbeke). 

 

(dg: Johannes van v Zanbeke). 

 

BP 1177 f 371v 14 do 01-08-1387. 

Johannes van Zanbeke zvw Johannes gnd Blesse verkocht aan Adam van Mierde, 

tbv Henricus Venbossche, een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, in Oss, tussen Johannes Stinen soen 

enerzijds en erfgoed gnd die Donk anderzijds, reeds belast met 3 penning. 

 

Johannes de Zanbeke filius quondam Johannis dicti Blesse hereditarie 

vendidit Ade de Mierde ad opus Henrici Venbossche hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie pasce ex domo et orto sitis in Os 

inter hereditatem Johannis Stinen soen ex uno et inter hereditatem dictam 

die Donc ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere (dg: et suffic) exceptis tribus denariis 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 371v 15 do 01-08-1387. 

Brijeno van Tefelen, Godefridus Jans soen, Bernardus Arts soen, Hilla van 

der Slusen en haar zoon Arnoldus beloofden aan Mathijas Zorgen 78 Brabantse 

dobbel, 56 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, en 18 

Hollandse plakken, een helft te betalen met Pasen (zo 29-03-1388) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388). 

 

Brijeno de Tefelen Godefridus Jans soen Bernardus Arts soen Hilla van der 

Slusen et Arnoldus eius filius p[romiserunt] Mathije Zorgen septuaginta 

octo Brabant dobbel scilicet LVI Hollant placken pro quolibet dobbel seu 

valorem et XVIII Hollant p[lacken] mediatim pasce et mediatim Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Luce et Aa datum supra. 

 

1177 mf10 C 10 f.372. 

 in festo Petri ad vincula: donderdag 01-08-1387. 

 

BP 1177 f 372r 01 do 01-08-1387. 

Danijel zvw Walterus gnd Wellens soen, Thomas Yden soen en Johannes Buc de 

jongere beloofden aan Luijtgardis Bauderix weduwe 32 oude schilden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Danijel filius quondam Walteri dicti Wellens soen et Thomas Yden soen 

Johannes Buc junior promiserunt Luijtgardi Bauderix relicte! XXXII aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 
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Testes Gemert et Luce datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 372r 02 do 01-08-1387. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 03 do 01-08-1387. 

Stephanus Willems soen, zijn broer Heijnmannus en Johannes Scriver van 

Enghelen beloofden aan Johannes Pulslauwer 17½ gulden, 30 Hollandse plakken 

voor 1 gulden gerekend of de waarde, 1/3 deel te betalen vandaag over 17 

weken, 1/3 deel vandaag over 34 weken, en 1/3 deel vandaag over een jaar. 

 

Stephanus Willems soen Heijnmannus eius frater et Johannes Scriver de 

Enghelen promiserunt Johanni Pulslauwer decem et septem et dimidium 

gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden seu valorem pro 

una tercia parte (dg: pro) a data presentium ultra XVII septimanas et pro 

secunda tercia parte a data presentium ultra XXXIIII septimanas pro 

ultima tercia parte a data presentium ultra annum persolvendos. Testes 

Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 04 do 01-08-1387. 

Voornoemde drie beloofden aan Alardus zv Roverus gnd Bollekens soen en 

Henricus Teije van Os hetzelfde te betalen. 

 

(dg: #primus servabit alios indempnes# dicti 3 promiserunt) Dicti 3 

promiserunt Alardo filio Roveri dicti Bollekens soen et Henrico Teije de 

Os tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 05 do 01-08-1387. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Daems soen gaf uit aan Johannes Enghelberen 

soen (1) 2 stukken land, 2 zester rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Loefortse Hoeve, (1a) tussen kvw Johannes Keijster enerzijds en 

Johannes Sluijter anderzijds, (1b) tussen voornoemde Johannes Sluijter 

enerzijds en voornoemde kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de cijnzen die eruit gaan, en thans voor (b) een n-erfpacht van 5 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis ter plaatse gnd die Loefort te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes Enghelberen soen 

tot onderpand (2) 1 lopen land, aldaar, tussen Johannes Sluijter enerzijds 

en voornoemde Johannes Enghelberen soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Daems soen duas pecias terre duas 

sextariatas terre siliginee continentes sitas in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Loefortsche Hoeve quarum una inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Keijster ex uno et inter hereditatem Johannis Sluijter 

ex alio et (dg: inter) altera inter hereditatem dicti Johannis Sluijter 

ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum ex alio sunt site ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Enghelberen soen ab eodem 

pro (dg: pro) censibus exinde solvendis #dandis# et pro hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in (dg: H) dicto loco die Loefort 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes Enghelberen soen unam lopinatam terre ad se spectantem 

sitam ibidem inter hereditatem Johannis Sluijter ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Enghelberen soen ex alio ad pignus imposuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 06 do 01-08-1387. 

Zanderus zvw Henricus gnd Zanders soen en Nijcholaus zv Henricus Mergarden 

soen beloofden aan Arnoldus Heijme 23½ gulden pieter, 42 Hollandse plakken 
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voor 1 pieter gerekend of de waarde, met Sint-Bartholomeus over een jaar 

(ma 24-08-1388) te betalen. 

 

Zanderus filius quondam Henrici dicti Zanders soen et Nijcholaus filius 

Henrici Mergarden soen promiserunt Arnoldo Heijme XXIII et dimidium 

gulden peter scilicet XLII Hollant placken pro quolibet peter seu valorem 

a Bartholomei proxime #futuro# ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 372r 07 do 01-08-1387. 

Gerisius zvw Arnoldus Vilt en Gerardus Yewijns soen beloofden aan Arnoldus 

Heijme 29 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus over een jaar 

(ma 24-08-1388) te betalen. 

 

Gerisius filius quondam Arnoldi Vilt Gerardus Yewijns soen promiserunt 

Arnoldo Heijme (dg: XXV) viginti novem Hollant gulden seu valorem (dg: 

ad) a Bartholomei proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 372r 08 do 01-08-1387. 

Johannes van Ynghen zvw Walterus Bijekens soen van Lijttoijen beloofde aan 

Walterus van Oekel 23 Brabantse dobbel, 56 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend of de waarde, minus 9 Hollandse plakken, een helft te betalen met 

Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-1388) en de andere helft met Pasen aanstaande 

(zo 29-03-1388). 

 

Johannes de Ynghen filius quondam Walteri Bijekens soen de Lijttoijen 

promisit Waltero de Oekel XXIII Brabant dobbel scilicet LVI Hollant 

placken pro quolibet dobbel seu valorem minus novem Hollant placken 

mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasce proxime futurum 

persolvendos. Testes Luce et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 09 do 01-08-1387. 

Reijnerus Loesken beloofde aan Walterus van Oekel 23 Brabantse dobbel, 56 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, minus 9 Hollandse 

plakken, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-1388) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388). 

 

Reijnerus Loesken promisit Waltero de Oekel tantum eodem modo dictis 

terminis persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 10 do 01-08-1387. 

Petrus gnd Moedel van Lijttoijen en zijn broer Wautgherus beloofden aan 

Walterus van Oekel 23 Brabantse dobbel, 56 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend of de waarde, minus 9 Hollandse plakken, een helft te betalen met 

Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-1388) en de andere helft met Pasen aanstaande 

(zo 29-03-1388). 

 

Petrus dictus Moedel de Lijttoijen et Wautgherus eius frater promiserunt 

Waltero de Oekel totidem dictis terminis persolvendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 372r 11 do 01-08-1387. 

Godefridus Loesken zvw Henricus Mudeken beloofde aan voornoemde Walterus 

van Oekel 23 Brabantse dobbel, 56 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend 

of de waarde, minus 9 Hollandse plakken, een helft te betalen met Sint-

Petrus-Stoel (za 22-02-1388) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

29-03-1388). 
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Godefridus Loesken filius quondam Henrici Mudeken promisit dicto Waltero 

de Oekel totidem dictis terminis persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 12 do 01-08-1387. 

Godefridus zvw Arnoldus gnd Smit van Lijeshout verkocht aan Johannes zvw 

Johannes gnd Sluijter van Lijeshout een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Lieshout op het onderpand te leveren, gaande 

uit een stuk land in Lieshout, naast de dijk gnd de Nieuwe Dijk, tussen 

wijlen Henricus gnd Horrer enerzijds en Denkinus die Snider anderzijds, 

belast met de grondcijns. 

 

Godefridus filius quondam Arnoldi dicti Smit de Lijeshout hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Johannis dicti Sluijter de Lijeshout 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Lij) Lijeshout super 

hereditatem subscriptam tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Lijeshout iuxta aggerem dictum den Nuwendike inter hereditatem (dg: He 

quo) quondam Henrici dicti Horrer ex uno et inter hereditatem Denkini die 

Snider ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 13 do 01-08-1387. 

Willelmus Kepken van Nuwelant beloofde aan Theodericus van Essche 32 mud 

rogge, Bossche maat, in Den Bosch, in het huis van voornoemde Theodericus, 

te leveren, een helft met Kerstmis (wo 25-12-1387) en de andere helft met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388). 

 

Willelmus Kepken de Nuwelant promisit Theoderico de Essche XXXII modios 

siliginis mensure de Busco mediatim nativitatis Domini et mediatim 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco in domo dicti 

Theoderici persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 14 do 01-08-1387. 

Johannes gnd Lauwerens soen verkocht aan Arnoldus Osman een n-erfcijns van 

2 oude schilden of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een 

huis en schuur met ondergrond, tuin en aangelegen erfgoederen, eertijds van 

Johannes gnd Watermael en zijn broer Boudewinus, kvw Nijcholaus Boudens 

soen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen wijlen 

Ghibo gnd Bathen soen enerzijds en Henricus gnd Moelner anderzijds. 

 

Johannes dictus Lauwerens soen hereditarie vendidit Arnoldo Osman 

hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

Remigii ex (dg: bonis quondam Johannis dicti Boudens soen sitis infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum op die Dongen) ex domo horreo 

cum suis fundis et orto et hereditatibus sibi adiacentibus que fuerant 

dudum Johannis dicti Watermael et (dg: Johannis) #Boudewini# sui (dg: 

Wate) fratris (dg: f) liberorum quondam Nijcholai Boudens soen sitis 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dongen inter hereditatem 

quondam Ghibonis dicti Bathen #soen# ex uno et inter hereditatem (dg: 

quo) Henrici dicti Moelner promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Luce et Aa 

datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 15 do 01-08-1387. 

Emondus zvw hr Emondus Rover ridder verkocht aan Gertrudis ev Tielmannus 

gnd Mathijs soen, tbv voornoemde Tielmannus, een n-erfpacht70,71 van 5 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de 

                         
70 Zie → BP 1182 p 337r 01 za 12-03-1401, overdracht van vruchtgebruik in de 

erfpacht. 
71 Zie → BP 1182 p 337r 03 ma 14-03-1401, verkoop van de erfpacht. 
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goederen72 gnd te Keeldonk, in Erp, welke waren van voornoemde wijlen hr 

Emondus Rover en aan verkoper gekomen waren na erfdeling73, reeds belast met 

de onraad. 

 

Emondus filius quondam domini Emondi Rover militis hereditarie vendidit 

Gertrudi uxori Tielmanni dicti Mathijs soen ad opus eiusdem Tielmanni 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

dictis te Keeldonc cum suis attinentiis sitis in parochia de Erpe que 

bona (dg: f) cum suis attinentiis fuerant dicti quondam domini Emondi 

Rover promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus dictis onraet exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 16 do 01-08-1387. 

{invoegen in BP 1177 f 372r 15}. 

et que bona cum suis attinentiis sibi mediante divisione prius habita 

inter ipsum et suos coheredes cesserunt in partem prout in litteris quas 

vidimus. 

 

BP 1177 f 372r 17 do 01-08-1387. 

Goeswinus Wellen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Wellen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 18 do 01-08-1387. 

Voornoemde Emondus zvw hr Emondus Rover ridder verkocht aan Arnoldus 

Hoernken een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit voornoemde goederen74 te Keeldonk. 

 

Dictus Emondus hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco ex dictis bonis cum suis 

attinentiis ?persolvendam ut supra promittens (dg: per totum ut supra) 

super habita et habenda warandiam etc totum ut prius. 

 

BP 1177 f 372r 19 do 01-08-1387. 

Goeswinus Wellen soen verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

[75Goeswinus] Wellen [soen] prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372r 20 do 01-08-1387. 

(dg: ....... Ma) 

 

BP 1177 f 372r 21 do 01-08-1387. 

(dg: hr Mathias Zorghen) 

 

(dg: dominus Mathias Zor) 

 

1177 mf10 C 11 f.372v. 

 in festo Petri ad vincula: donderdag 01-08-1387. 

 in crastino Petri ad vincula: vrijdag 02-08-1387. 

                         
72 Zie ← BP 1177 f 370bisav 17 vr 26-07-1387, 6 dagen eerder had Emondus 

deze goederen verkocht, echter onder vermelding van onder meer een last van 

een een erfpacht van 5 mud rogge. 
73 Zie ← BP 1176 f 359r 02 vr 06-05-1384, erfdeling. 
74 Zie ← BP 1177 f 370bisav 17 vr 26-07-1387, 6 dagen eerder had Emondus 

deze goederen verkocht, echter onder vermelding van onder meer een last van 

2 mud rogge. 
75 Aanvulling op basis van BP 1177 f 372r 17. 
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 Dominica post Petri ad vincula: zondag 04-08-1387. 

 anno LXXX septimo mensis augusti die IIII: zondag 04-08-1387. 

 

BP 1177 f 372v 01 do 01-08-1387. 

Hr Mathias Sorghen beloofde aan Brijeno van Tefelen, Godefridus Jans soen, 

Bernardus Arts soen, Hilla van der Slusen en haar zoon Arnoldus garantie 

van de tiende van het lopende jaar, behorend aan de investiet van de kerk 

van Lithoijen, in Lithoijen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Godefridus Jans soen. 

 

Solvit. 

Dominus Mathias Sorghen promisit super omnia quod ipse Brijeno! de 

Tefelen Godefrido Jans soen Bernardo Arts soen Hille van der Slusen et 

Arnoldo eius filio de decima #anni presentis# spectante ad investitum 

ecclesie de Lijttoijen sita in parochia de Lijttoijen ut (dg: se) 

prestabit warandiam (dg: ..) adusque omnes juri comparere valentes tam in 

judicio spirituali quam in judicio seculari. Testes Luce et Aa datum in 

festo Petri ad (dg: et) vincula. Tradetur littera dicto Godefrido Jans 

soen. 

 

BP 1177 f 372v 02 vr 02-08-1387. 

Theodericus zvw Andreas gnd Broechoven gaf uit aan Arnoldus zv Theodericus 

Snoec van Herende een beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, 

tussen Theodericus van den Broecke enerzijds en Willelmus zv Henricus gnd 

Neve van Zoemeren anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een 

b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Beek bij Aarle, (2) 2½ groot gemeen 

paijment, en thans voor (3) een n-erfcijns van 3 oude schilden of de 

waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

Solvit Arnoldus. Solvit Theodericus. 

Theodericus filius quondam Andree dicti Broechoven pratum situm in 

parochia de Beke prope Arle in loco dicto Herende inter hereditatem 

Theoderici van den Broecke ex uno et inter hereditatem Willelmi filii 

Henrici dicti Neve de Zoemeren ex alio dedit ad hereditariam paccionem 

#censum# Arnoldo filio Theoderici Snoec de Herende ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditaria paccione novem lopinorum siliginis mensure de 

Beke predicta exinde et pro duobus et dimidio grossis communis pagamenti 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu trium aude scilde 

seu valore dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Gemert et Ywanus datum datum (dg: sabatto) #in crastino# post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 372v 03 vr 02-08-1387. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan eerstgenoemde Theodericus 24 oude schilden 

of de waarde met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1389) te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit primodicto Theoderico XXIIII aude! seu valorem 
!ad purificationis proxime futurum ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 372v 04 vr 02-08-1387. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Arnoldus van 

Andel 1 morgen land van wijlen voornoemde hr Johannes, uit Duizend Morgen, 

ter plaatse gnd die Vliedert, in een kamp gnd Boestkamp, belast met 6 

schelling gemeen paijment aan de stad Den Bosch. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis unum iuger 

terre dicti quondam domini Johannis #de mille jugeribus etc# situm in 

loco dicto die Vliedert in quodam campo! Boestcamp {hierna twee puntjes} 
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ut dicebat vendidit Arnoldo de Andel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex solidis communis pagamenti (dg: exinde) opido de 

Busco exinde solvendis. Testes Ghemert et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 372v 05 vr 02-08-1387. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372v 06 vr 02-08-1387. 

Johannes zv Truda beloofde aan Hermannus Loden soen en Jacobus van Kessel 

36 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

Johannes filius Trude promisit Hermanno Loden soen et Jacobo de Kessel 

XXXVI gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372v 07 do 01-08-1387. 

Gerardus van Aa en hr Willelmus van Aa ridder beloofden aan Arnoldus Vrient 

van Waderle 50 oude schilden, 41 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Gerardus de Aa dominus Willelmus de Aa miles promiserunt Arnoldo Vrient 

de Waderle L aude scilde scilicet XLI Hollant placken pro quolibet aude 

(dg: scilden scilt)! seu valorem ad pasca proxime futurum. Testes Ywanus 

et Gerardus de Aa predictus datum (dg: quinta post) in festo Petri ad 

vincula. 

 

BP 1177 f 372v 08 do 01-08-1387. 

Ghibo zvw Johannes gnd Ghevarts soen wollenklerenwever verkocht aan 

Ghevardus Stommeken een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes gnd 

Aelbrechts enerzijds en erfgoed van wijlen Ludekinus Hagen anderzijds, aan 

hem verkocht76 door Heijmericus zvw Theodericus gnd Heijmerics soen. 

 

Ghibo filius quondam Johannis dicti Ghevarts soen #textoris laneorum# 

hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: q) solvendum hereditarie 

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

vico dicto Huls inter hereditatem Johannis dicti Aelbrechts ex uno et 

inter hereditatem quondam Ludekini Hagen ex alio venditum sibi ab 

Heijmerico filio quondam Theoderici (dg: H) dicti Heijmerics soen prout 

in litteris vendidit Ghevardo Stommeken supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghemert et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 372v 09 do 01-08-1387. 

Gherisius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gherisius de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372v 10 zo 04-08-1387. 

Franco Nollekens en zijn zoon Matheus Quappe ontvingen van hr Henricus Buc 

en Wijnricus Screijnmaker, als executores testamenti van wijlen Johannes 

Slotel, alle brieven die voornoemde wijlen Johannes Slotel had mbt 

erfgoederen van wijlen Hadewigis Stripen, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Oude Huls, en mbt erfgoederen van voornoemde wijlen Hadewigis, onder Vught. 

Zij beloofden voornoemde executores te vrijwaren van aanspraken van de kant 

                         
76 Zie ← BP 1177 f 334r 15 do 24-01-1387, verkoop van deze erfcijns. 
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van erfg vw Katherina dvw Hadewigis Stripen. Johannes zvw Godefridus van 

Erpe en Johannes van Beircke proosten van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap 

in Den Bosch, in de Sint-Janskerk, stemden hiermee in. 

 

Franco Nollekens et Matheus Quappe eius filius palam recognoverunt se 

recepisse a domino Henrico Buc et Wijnrico Screijnmaker tamquam (dg: ex) 

ab executoribus testamenti quondam Johannis Slotel omnes litteras quas 

(dg: ipse) dictus quondam Johannes Slotel sub se habuit mencionem 

facientes de hereditatibus quondam Hadewigis Stripen sitis in Busco ad 

vicum dictum den Auden Huls atque de (dg: hereditatibus) #hereditatibus 

(dg: hereditatibus)# dicte quondam Hadewigis sitis infra parochia#s# de 

Vucht promittentes (dg: su) indivisi super omnia dictos executores 

indempnes servare ab omni impeticione et calangia dictis executoribus 

eventuris a quibuscumque (dg: hereditatibus) #heredibus# quondam 

Katherine dicte quondam Hadewigis #occacione dictarum litterarum#. Quo 

facto Johannes filius quondam Godefridi de Erpe et Johannes de Beircke 

propositi ut dicebant confraternitatis beate Marie in Busco #in# ecclesia 

sancti Johannis ex parte et nomine dicte confraternitatis suum 

adhibuerunt consensum (dg: q) de hoc quod dicti executores dictas 

litteras prefatas Franconi et Matheo resignaverunt. Testes Rover et Aa 

datum dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 372v 11 zo 04-08-1387. 

Johannes van Beke zv Philippus van Beke ontving van voornoemde hr 

Theodericus Buc en Wijnricus Screijnmaker twee schepenbrieven, mbt een 

b-erfcijns van 6 pond, die Johannes gnd Mersman van Os verkocht had aan 

Walterus zvw Johannes zv Leijta. Hij beloofde voornoemde executores te 

vrijwaren van aanspraken van de kant van erfg vw Katherina dvw Hadewigis 

Stripen. 

 

Johannes de Beke filius Philippi de Beke palam recognovit se recepisse a 

dictis domino Theoderico Buc et Wijnrico Screijnmaker duas litteras 

scabinales mencionem facientes de hereditario censu sex librarum quem 

Johannes dictus Mersman de Os vendiderat Waltero filio quondam Johannis 

filii Leijte promittens dictos executores indempnes servare ab omni 

impeticione et calangia dictis executoribus eventuris a quibuscumque 

heredibus quondam Katherine #filie# (dg: dicte) quondam Hadewigis Stripen 

occacione dictarum litterarum (dg: f quo). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 372v 12 zo 04-08-1387. 

Johannes van Beke zvw Philippus van Beke beloofde aan Adam van Mierd een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Allerheiligen te betalen gaande uit {niet 

afgewerkt contract77}. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippe de Beke promisit se daturum et 

soluturum Ade de Mierd hereditarium censum trium librarum monete 

hereditarie omnium sanctorum ex. 

 

BP 1177 f 372v 13 zo 04-08-1387. 

Een vidimus maken van 11 brieven en Franco Nollekens en zijn zoon Matheus 

Quappe beloofden, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Aleijdis dvw 

Hadewigis Stripen, en aan Johannes van Beke en zijn vrouw Aleijdis. 

 

Et fiet vidimus de XI litteris et Franco Nollekens et Matheus Quappe eius 

filius promiserunt tradere (dg: Joh) Aleijdi filie quondam Hadewigis 

Stripen Johanni de Beke et Aleijdi eius uxori (dg: q) ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

                         
77 Voor afgewerkt contract, zie BP 1177 f 373r 01 ma 05-08-1387. 
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BP 1177 f 372v 14 zo 04-08-1387. 

Een vidimus maken van voornoemde brieven en voornoemde Franco en Matheus 

beloofden aan Johannes Aijkens de brieven, zo nodig, ter beschikking te 

stellen van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, na overlijden van Aleijdis 

dvw Hadewigis Stripen, van Johannes van Beke en diens vrouw Aleijdis dv 

eerstgenoemde Aleijdis, ingeval voornoemde Aleijdis dv eerstgenoemde 

Aleijdis overlijdt zonder wettig nageslacht, en, als voornoemde Aleijdis dv 

eerstgenoemde Aleijdis zonder wettig nageslacht overlijdt, dan direct na 

overlijden van voornoemde Aleijdis en Aleijdis. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Gerardus van Aa, Wijnricus Screijnmaker, Andreas Molle, 

Gerardus van Derenborch en Johannes van Beircke. 

 

A. 

Et fiet vidimus de dictis litteris et dicti Franco et Matheus promiserunt 

#Johanni Aijkens i# tradere confraternitati beate Marie in ecclesia beati 

Johannis quotiens indigebit (dg: in casu qu) post decessum Aleijdis filie 

quondam Hadewigis Stripen Johannis de Beke et Aleijdis eius uxoris filie 

primodicte Aleijdis in casu quo dicta Aleijdis filia primodicte Aleijdis 

decesserit sine prole legitima et si eadem Aleijdis filia primodicte 

Aleijdis decesserit sine prole legitima extunc post decessum dictarum 

Aleijdis et Aleijdis dicti Franco et Matheus filius dicte confraternitati 

ut in forma. Acta in camera presentibus Gerardo de Aa Wijnrico 

Screijnmaker Andrea Molle Gerardo de Derenborch et Johanne de Beircke 

datum anno LXXX septimo mensis augusti die IIII quarta hora vesperarum. 

 

1177 mf10 C 12 f.373. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 05-08-1387. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1387. 

 anno LXXXVII mensis augusti die octava: donderdag 08-08-1387. 

 in festo Lamberti: dinsdag 17-09-1387. 

 

BP 1177 f 373r 01 ma 05-08-1387. 

Johannes van Beke zvw Philippus van Beke beloofde aan Adam van Mierd een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit een 

kamp, ongeveer 4 morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd aan de 

Kattenbos, tussen erfgoed gnd Geronks Heide enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen voornoemde Philippus. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi de Beke promisit se daturum et 

soluturum Ade de Mierd hereditarium censum III librarum monete 

hereditarie (dg: m) omnium sanctorum ex quodam campo (dg: tri) quatuor 

iugera vel circiter sito in parochia de (dg: O) Roesmalen ad locum (dg: 

ad) aen de Cattenbossche (dg: inter hereditatem dicti quondam Philippi) 

inter hereditatem dictam Gheroncs Heijde ex uno et inter (dg: communem) 

#communitatem# ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti quondam 

Philippi ut dicebat et sufficientem facere promisit super omnia. Testes 

Luce et Aa datum secunda post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 373r 02 ±ma 05-08-1387. 

Hr Arnoldus van Uden investiet van Vught en Gerardus van Uden: de 

navolgende ergoederen, in Uden, ter plaatse gnd aan Melijs Einde, (1) een 

huis, tuin en boomgaard van de goederen gnd ten Einde, (2) ½ mudzaad 

aangelegen roggeland, tussen Willelmus die Volre enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (3) de oude boomgaard aldaar, over de weg, tussen erfgoed 

behorend tot de goederen gnd ter Assendonk enerzijds en de gemeint 

anderzijds, {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Arnoldus de Uden investitus de Vucht et Gerardus de (dg: Ud) Uden 

hereditates infrascriptas sitas in parochia de Uden ad locum dictum aen 

Melijs Eijnde videlicet domum et ortum et pomerium (dg: sibi ad sitos in 

p ibidem) bonorum dictorum ten Eijnde (dg: inter hereditatem) et dimidiam 
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modiatam terre siliginee sibi adiacentem (dg: sitos) sitos inter 

hereditatem Willelmi die Volre ex uno et inter communitatem item antiquum 

pomerium situm ibidem ultra plateam (dg: inter s..) inter hereditatem 

spectantem ad bona dicta ter Assendonc ex uno et inter (dg: ..) 

communitatem ex alio item. 

 

BP 1177 f 373r 03 do 08-08-1387. 

Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan Ghisbertus Roesmont een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de goederen, gnd het Goed ter Heide, in Helmond, reeds 

belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 4 oude schilden. 

 

Johannes Scillinc de Helmont hereditarie vendidit Ghisberto Roesmont 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

dictis tGoet ter Heijden #dicti venditoris# sitis in Helmont atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu quatuor aude scilde exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Ghemert et Berwout datum quinta post (dg: Petri) Sixti. 

 

BP 1177 f 373r 04 do 08-08-1387. 

Jacobus zv Gerardus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius Gerardi de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 373r 05 do 08-08-1387. 

Eligius gnd Loij van der Sweenslaken droeg over aan Lucas zvw Lucas van 

Erpe, tbv Elizabeth ndv hr Leonius van Rijsingen priester verwekt bij Maria 

Morseels, (1) een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd in die Brake, 

tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en een straatje 

aldaar anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemd straatje en met het 

andere eind aan een beemd van Henricus gnd Heijnmans soen, belast met 18 

penning cijns. De brief overhandigen aan voornoemde hr Leonius. 

 

Eligius dictus Loij van der Sweenslaken peciam terre (dg: dictam) sitam 

in parochia de Vechel in loco dicto in die Brake inter hereditatem (dg: 

ad) mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter quendam viculum ibidem 

#tendentem# ex alio tendentem cum uno fine ad dictum viculum (dg: ut 

dicebat) et cum reliquo fine ad pratum Henrici dicti Heijnmans #soen# 

(dg: ..) supportavit Luce filio quondam Luce de Erpe ad opus Elizabeth 

filie naturalis domini Leonii de Rijsingen presbitri ab eodem domino 

Leonio et Maria Morseels pariter genite promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: c) decem et octo denariis census 

exinde solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera dicto domino 

Leonio. 

 

BP 1177 f 373r 06 do 08-08-1387. 

Willelmus van Mulsel verkocht aan Johannes van de Kloot de helft in 5 pond 

rente, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit 10 

pond voornoemd geld rente, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit 

goederen van hr Arnoldus Rover kanunnik Arnamensis te Kemmennade, welke 5 

pond voornoemd geld rente voornoemde Willelmus gekocht had van mr Henricus 

van Berkel licentiatus in artibus clericus. 

 

Willelmus de (dg: Mulsen) Mulsel medietatem ad se jure hereditario 

spectantem in quinque libris annui et perpetui (dg: re) redditus grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 
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hiis computato solvendis anno quolibet hereditarie in festo beati 

Lamberti martiris de decem libris hereditarii et perpetui redditus dicte 

monete solvendis anno quolibet termino prescripto de bonis domini Arnoldi 

Rover canonici Arnamensis te Kemmennade (dg: vocatis) appellatis et de 

universis que ad dicta bona pertinere dinoscuntur quas quinque libras 

perpetui redditus dicte monete prefatus Willelmus erga (dg: u) magistrum 

Henricum de Berkel (dg: ..) licentiatum in artibus clericum emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Globo 

supportavit cum litteris et aliis et jure occacione dicte medietatis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 373r 07 do 08-08-1387. 

Petrus die Raven zvw Emondus van den Straten gaf uit aan Ancelmus van 

Bruggen (1) 2 stukken land, in Deurne, (1a) gnd Geen Verwer, ter plaatse 

gnd aan Coelhof, tussen Petrus den Hazen enerzijds en Arnoldus Lemmens 

anderzijds, (1b) naast de kerk van Deurne, tussen Johannes van der Hoeven 

enerzijds en Arnoldus gnd Nollen van den Velde anderzijds, (2) ¼ deel van 

een stuk beemd, in Deurne, naast de plaats gnd aan Geen Schant, tussen 

Johannes van der Scaut enerzijds en de gemeint van Deurne anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijns, (b) een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren. 

 

Petrus (dg: filius) die Raven filius quondam Emondi van den Straten duas 

pecias terre sitas in parochia de Doerne (dg: -n in) quarum una dicta 

Gheen (dg: W) Verwer sita est ad locum dictum aen Coelhof inter 

hereditatem Petri den Hazen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Lemmens 

ex alio et altera iuxta ecclesiam de Doerne inter hereditatem Johannis 

van der Hoeven ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Nollen van den 

Velde ex alio sunt site atque #quartam partem# pecie prati site in dicta 

parochia iuxta locum dictum aen Gheen Schant inter hereditatem Johannis 

van der Scaut ex uno et inter communitatem de Doerne ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem (dg: Zeghero) #Ancelmo# van Bruggen ab 

eodem hereditarie possidendas pro censu domini fundi exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in (dg: Doe) 

Doerne tradenda ex premissis promittens warandiam et pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373r 08 do 08-08-1387. 

Johannes Bessellen en Theodericus van Megen beloofden aan Willelmus zv 

Johannes van Beke 19 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Johannes (dg: de) Bessellen et Theodericus de Megen promiserunt Willelmo 

filio Johannis de Beke XIX aude scilde scilicet IIII gulden pro III (dg: 

guld) aude scilde ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373r 09 do 08-08-1387. 

Ghisbertus Vullinc beloofde aan Willelmo Moelner dat, indien Henricus 

Hadewigen binnen nu en Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1388), een stukje 

zou opeisen van een tuin78 van wijlen Willelmus Molnere, grootvader van 

eerstgenoemde Willelmus, in Den Bosch, aan de Beurdse Straat, achter 

erfgoed van Gobelinus van Os, voornoemde Ghisbertus, wijlen Mathias Scermer 

en andere naburen, enerzijds en naast erfgoed van wijlen Rodolphus Bakker 

anderzijds, te weten van het deel dat ligt tegenover het erfgoed van wijlen 

Ghibo Hadewigen, zoals daarover een contract is opgesteld tussen 

                         
78 Zie ← BP 1177 f 373v 04 wo 07-08-1387, verkoop van de tuin hier ter 

plaatse. 
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eerstgenoemde Willelmus en voornoemde Henricus Hadewigen, dat dan 

voornoemde Ghisbertus aan voornoemde Henricus een erfcijns zal vesten, te 

weten voor een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, die door voornoemde 

Henricus aan voornoemde Ghisbertus betaald moet worden uit voornoemd stukje 

tuin. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Arnoldus Koijt, 

Godescalcus Moelnere en Cristianus zvw Goeswinus Neven. 

 

A. 

Ghisbertus Vullinc promisit super habita et habenda fide prestita 

Willelmo Moelner quod si (dg: contingat) Henricus Hadewigen (dg: si) 

#infra hinc et festum nativitatis Domini proxime futurum et a festo 

nativitatis Domini ultra annum# venire et comparere in presentia dictorum 

Ghisberti et Willelmi seu alterius eorum et (dg: .) exigere et petere 

heredationem de quadam parte cuiusdam orti quondam Willelmi Molnere avi 

olim primodicti Willelmi siti in Busco ad vicum dictum Boertsche Straet 
!retro hereditatem Gobelini de Os dicti Ghisberti quondam Mathie Scermer 

et aliorum vicinorum ibidem ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi 

Pistoris ex alio scilicet de illa parte que sita est in opposito 

hereditatis quondam Ghibonis Hadewigen prout (dg: h) de huiusmodi parte 

conractus ?est habitus et actus inter primodictum Willelmum et inter 

dictum (dg: Hadewigem) Henricum Hadewigen quod extunc dictus Ghisbertus 

prefato Henrico firmabit ad hereditarium censum scilicet pro hereditario 

censu quinque librarum et X solidorum #monete# dando dicto Ghisberto a 

prefato Henrico ex dicta parte dicti orti et si contingat dictus 

Ghisbertus premissa facere renunsiaverit et extunc primodictus Willelmus 

(dg: dampn) a dicto Henrico impetitus fuerit et dampna sustinuerit dictus 

Ghisbertus (dg: ex) ab huiusmodi dampnis indempnem servare #prout 

huiusmodi dampna per duos testes poterit probare# ut in forma. Acta in 

camera presentibus Arnoldo Koijt Godescalco Moelnere et Cristiano filio 

quondam Goeswini Neven anno LXXXVII (dg: anno) mensis augusti die octava 

hora complete. 

 

BP 1177 f 373r 10 di 17-09-1387. 

Engbertus gnd Stocman droeg over aan zijn dochter Margareta en haar man 

Sijmon Peters soen baardscheerder zijn vruchtgebruik in een stukje land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd in het Ven, beiderzijds naast Willelmus Grieten 

soen, met een eind strekkend aan Petrus van der Scueren. Voornoemde Sijmon 

en Margareta verkochten voornoemd stukje aan voornoemde Willelmus Grieten 

soen, belast met de hertogencijns. 

 

Engbertus dictus Stocman suum usufructum sibi competentem in quadam pecia 

terre sita in parochia de Tilborch in loco dicto int Venne (dg: inter) 

iuxta hereditatem Willelmi Grieten soen ex utroque latere tendente cum 

uno fine ad hereditatem Petri van der Scueren in ea quantitate qua ibidem 

sita est supportavit Margarete sue filie et Sijmoni Peters soen 

barbitonsori marito eiusdem Margarete promittens ratam servare. Quo facti 

dicti Sijmon maritus legitimus ut dicebat dicte Margarete sue uxoris et 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore dictam peciam terre in ea 

quantitate qua ibidem sita est vendiderunt dicto Willelmo Grieten soen 

promittentes et cum eis dictus Engbertus indivisi super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo. Testes Erpe et Berwout datum in festo Lamberti. 

 

BP 1177 f 373r 11 di 17-09-1387. 

Voornoemde Engbertus gnd Stocman droeg over aan zijn dochter Margrita zijn 

vruchtgebruik in de helft van een huis en erf in Den Bosch, over de 

Korenbrug, naast de stadsmuur, tussen erfgoed van Margareta Haermakers 

enerzijds en de ?gemene poort anderzijds. 

 

Dictus Engbertus suum usufructum sibi competentem in medietate domus et 

aree site in Busco ultra pontem bladi contigue iuxta murum oppidi de 
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Busco inter hereditatem Margarete Haerma[k]ers ex uno et inter ?communem 

portam ex alio supportavit Margrite sue filie promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf10 C 13 f.373v. 

 in die Sixti martiris: dinsdag 06-08-1387. 

 in crastino Sixti: woensdag 07-08-1387. 

 anno LXXXVII in crastino Sixti: woensdag 07-08-1387. 

 anno LXXX septimo mensis augusti die septima: woensdag 07-08-1387. 

 

BP 1177 f 373v 01 di 06-08-1387. 

Leonius van Boechout nzv hr Johannes heer van Boechout slotvoogd van 

Brussel ridder, maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

verzwaringen, gedaan door wijlen vrouwe Elizabeth gnd van Mijlberch van 

Zonneboerne en van Craendonc met goederen, behorend aan de heer van 

Craendonc, welke goederen waren van wijlen hr ......., wijlen hr Nijcholaus 

van Craendonc, hr Thomas en jkr Johannes, en broers en zusters van wijlen 

voornoemde vrouwe Elizabeth. 

 

Leonius de Boechout filius #naturalis# domini Johannis domini de Boechout 

#(dg: militis) castellani de Bruxellis (dg: si) militis# omnes 

vendiciones alienaciones et obligationes factas per dominam Elizabeth 

dictam quondam de Mijlberch de Zonneboerne et de (dg: Hoep) Craendonc cum 

bonis quibuscumque spectantibus ad dominium de Craendonc que bona fuerant 

quondam domini ....... domini quondam Nijcholai de Craendonc domini Thome 

et domicelli Johannis fratrum dicte (dg: d) quondam domine Elizabeth 

atque sororum dicte quondam domine Elizabeth quocumque locorum 

consistentibus sive sitis. Testes Luce et Ywanus datum in die Sixti 

martiris. 

 

BP 1177 f 373v 02 wo 07-08-1387. 

Willelmus gnd Moelner zvw Rodolphus gnd Dolft Steijmpel verkocht aan 

Ghisbertus Vullinc een kamer met ondergrond in Den Bosch, over de Beurdse 

Brug, tussen erfgoed van Johannes gnd van Zwalmen enerzijds en een kamer 

die was van Petrus gnd van Kessel anderzijds, aan wijlen Willelmus gnd 

Moelner, grootvader van eerstgenoemde Willelmus, verkocht door Willelmus 

van Kessel kramer. 

 

Willelmus dictus Moelner filius quondam Rodolphi dicti Dolft Steijmpel 

quandam cameram cum eius fundo sitam in Busco ultra pontem dictum die 

Boertschghe Brug (dg: ge) inter hereditatem Johannis dicti de Zwalmen ex 

uno et inter (dg: h) cameram quandam que fuerat Petri dicti de Kessel 

(dg: ex uno) parte ex altera coadiacentem venditam Willelmo #quondam# 

dicto Moelner avo primodicti Willelmi a Willelmo de Kessel institore 

prout in litteris hereditarie vendidit Ghisberto Vullinc supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Willelmi Moelner et suorum 

heredum deponere. Testes Aa et Berwout datum in crastino Sixti. 

 

BP 1177 f 373v 03 wo 07-08-1387. 

Willelmus Stanssen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Stanssen prebuit. 

 

BP 1177 f 373v 04 wo 07-08-1387. 

Willelmus gnd moelner verkocht aan Ghisbertus Vullinc een tuin79 in Den 

Bosch, aan de Beurdse Straat, achter Gobelinus van Os, erfg vw Rodolphus 

Dolft Steijmpel, wijlen Mathias Scermer, Egbertus Voller en Ghisbertus 

                         
79 Zie → BP 1177 f 373r 09 do 08-08-1387, belofte mbt een deel van deze 

tuin. 
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Vullinc enerzijds en wijlen Rodolphus Bakker anderzijds, zoals die tuin 

behoorde aan zijn grootvader Willelmus Moelner. 

 

Willelmus dictus moelner quendam ortum (dg: situm) situm in Busco ad 

vicum dictum Boertsche Straet retro hereditates (dg: Joh de .) Gobelini 

de Os et heredum quondam Rodolphi Dolft Steijmpel et quondam Mathie (dg: 

Scer) Scermer (dg: Godefr) et Egberti Fullonis (dg: ex uno et inter 

intge) et Ghisberti f Vullinc ex uno et inter hereditatem quondam 

Rodolphi Pistoris ex alio prout ibidem dictus ortus situs est et ad 

Willelmum Moelner suum avum spectare consueverat ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghisberto (dg: V) Vullinc promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 05 wo 07-08-1387. 

Willelmus Stanssen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Stanssen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 06 wo 07-08-1387. 

Voornoemde Ghisbertus Vullinc verklaarde dat de gebouwen, die staan op 

voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Scermer, altijd hun licht zullen 

krijgen via voornoemde tuin. 

 

Dictus (dg: W) Ghisbertus Vullinc palam recognovit quod (dg: he) edificia 

stantia supra dictam hereditatem dicti quondam Scermer obtinebunt 

perpetue (dg: suum lumen) #sua lumina# eis venientia per dictum ortum et 

quod dictus Ghisbertus #[promisit] super omnia quod# non edificabit alibi 

supra dictum ortum per quem lumen poterit dictis edificiis impediri. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 07 wo 07-08-1387. 

Vervolgens beloofde voornoemde Ghisbertus Vullinc aan voornoemde Willelmus 

gnd Moelner een n-erfcijns van 25 pond geld, een helft te betalen met 

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

tuin. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum constitutus igitur dictus 

Ghisbertus promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarium 

censum XXV librarum monete hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex dictis camera et eius fundo et ex orto predictis et promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 08 wo 07-08-1387. 

En hij mag de cijns van 25 pond terugkopen uiterlijk met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388), elk pond met 5½ Brabantse dobbel of de waarde 

en voor een evenredig deel van de cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van den 

Kloot en Willelmus Stanssen. 

 

A. 

Et poterit #redimere# dictum censum XXV librarum infra hinc et 

nativitatis Johannis proxime futurum #quando voluerit# quamlibet libram 

cum quinque et dimidio Brabant dobbel seu valore et pro rata dicti census 

presentis anni ut in forma. Actum in camera presentibus scabinis Johanne 

de Globo et Willelmo Stanssen testibus anno LXXXVII in crastino Sixti 

hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 373v 09 wo 07-08-1387. 

Hr Johannes heer van Geldrop ridder en zijn zoon Philippus verkochten aan 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 
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een beemd gnd dat Hoge Broek, in Geldrop, tussen het water gnd die Aa 

enerzijds en de dijk gnd Mer Jofrouwen Dijk anderzijds, (2) een b-erfpacht 

van 5½ mud rogge, maat van Geldrop, die Theodericus die Gruijter en 

Theodericus Dircs soen aan voornoemde verkopers leveren, gaande uit (2a) 

een beemd gnd des Mersmans Beemd, in Geldrop, tussen voornoemde beemd gnd 

dat Hoge Broek enerzijds en het water gnd dia Aa anderzijds, (2b) 1 mudzaad 

roggeland, voor de kerk van Geldrop, tussen Theodericus gnd Melants soen 

enerzijds en Godefridus Gobels soen anderzijds, eerstgenoemde beemd reeds 

belast met de grondcijns. 

 

{Met een haal verbonden met BP 1177 f 373v 13}. 

Dominus Johannes dominus de Gheldorp miles et Philippus eius filius 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Nolleken (dg: Qua) filio quondam Gerongii 

cijrothecarii hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam prato dicto dat Hoghe Broec sito in parochia de Gheldorp inter 

aquam dictam die Aa ex uno et inter aggerem dictum Mer Joffrouwen Dijck 

ex alio et ex hereditaria paccione (dg: se) quinque et dimidii !modii 

modiorum siliginis mensure de Gheldorp quam (dg: se solvendam habere 

dicebant Theod) Theodericus die Gruijter #et Theodericus Dircs soen# 

dictis venditoribus solvere tenentur hereditarie ex prato dicto des 

Mersmans Beemt sito in parochia (dg: de) predicta inter (dg: p) predictum 

pratum dat Hoge Broec vocatum ex uno et inter dictam aquam dia Aa vocatam 

ex alio atque ex modiata terre #siliginee# sita ante ecclesiam de 

Gheldorp inter hereditatem Theoderici dicti Melants soen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Gobels soen ex alio ut dicebant promittentes 

#indivisi# super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi ex primodicto prato prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Ouden et Aa datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 10 wo 07-08-1387. 

Zegherus van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zegherus de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 11 wo 07-08-1387. 

Hr Henricus Buc kanunnik van Den Bosch droeg over aan Ludekinus zvw 

Ludolphus gnd Jans soen van Boemel een b-erfcijns van 6 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, die Johannes zvw Petrus van den Stripe 

beloofd had aan voornoemde hr Henricus, een helft te leveren met Kerstmis 

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

Johannes. 

 

Dominus Henricus Buc canonicus Buscensis hereditarium censum sex aureorum 

denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem Johannes filius (dg: 

fr) quondam Petri van den Stripe promisit super omnia habita et 

imposterum acquirenda se daturum et soluturum dicto domino Henrico 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus et singulis 

bonis ipsius Johannis ab (dg: e) ipso ad presens habitis et imposterum 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

supportavit Ludekino filio quondam Ludolphi dicti Jans soen de Boemel cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 12 wo 07-08-1387. 

Hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch priester droeg over aan 

voornoemde Ludekinus zvw Ludolphus gnd Jans soen van Boemel een b-erfcijns 

van 4 oude schilden geld van de keizer of van de koning van Frankrijk of 

ander paijment van dezelfde waarde, een helft te leveren met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit alle erfgoederen, die Johannes Stripe 
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zvw Petrus van Stripe verworven had van kvw Johannes van Stripe, gelegen 

onder Vught Sint-Petrus, welke cijns voornoemde hr Henricus gekocht had van 

Johannes van Stripe zvw {niets ingevuld} van Stripe. 

 

Dominus Henricus Buc canonicus ecclesie de Busco presbiter hereditarium 

censum quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum monete imperatoris vel monete regis Francie boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas (dg: dictus) Johannes Stripe filius quondam Petri de 

Stripe erga liberos quondam Johannis de Stripe acquisiverat quocumque 

locorum infra parochiam de Vucht sancti Petri situatis (dg: pro) quem 

censum dictus dominus Henricus erga Johannem de Stripe filium quondam !de 

Stripe acquisiverat emendo prout in litteris supportavit dicto Ludekino 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 373v 13 wo 07-08-1387. 

Hiervan een instrument maken. Ze beloofden zich en de onderpanden niet door 

....... noch door geestelijke of wereldlijke verdedigers te laten 

verdedigen. Zou voornoemde Arnoldus Nolleken kosten maken bij het verwerven 

van die pacht, dan zullen verkopers voornoemde Arnoldus Nolleken schadeloos 

houden. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van hr Henricus Buc, 

Johannes van de Kloot, Johannes van Audehoesden, Ludekinus zv Ludolphus 

Jans soen van Boemel, Zegherus van Gheldorpe, Johannes van Gheldorpe 

schoenmaker, Jacobus Meelman, Franco Nolleken en Arnoldus Avemari. 

 

{Met een haal verbonden met BP 1177 f 373v 08}. 

Et fiet instrumentum super eodem promiserunt insuper super habita et 

habenda fide prestita #quod numquam defendent nec se nec dicta 

contrapignora per ....tatas nec per defensores spirituales vel 

se[cu]lares# quod si dictus Arnoldus Nolleken imposterum impedietur seu 

sibi nocumentum inferretur in acquirendo dictam paccionem aut si 

contingat dictum Arnoldum Nolleken placitare aut expensas facere in 

judicio spirituali vel in judicio seculari aut alias quovis modo pro 

predicta paccione habenda vel acquirenda quod (dg: ipse) extunc dicti 

venditores dictum Arnoldum Nolleken ab huiusmodi expensis relevabunt et 

indempnem servabunt in quantum huiusmodi expensa per testimonium duorum 

etc probare poterit. Acta in camera presentibus domino Henrico Buc 

Johanne de Globo Johanne de Audehoesden Ludekino filio Ludolphi Jans soen 

de Boemel Zeghero de Gheldorpe Johanne de Gheldorpe sutore (dg: an) 

Jacobo Meelman #Francone Nolleken Arnoldo Avemari# anno LXXX septimo 

mensis augusti die septima hora vesperarum. 

 

1177 mf10 C 14 f.374. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1387. 

 

BP 1177 f 374r 01 do 08-08-1387. 

Egidius zvw Egidius gnd Langielijs droeg over aan Jacobus Meelman een huis 

en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Reijnoldus gnd Culle enerzijds en een weg die behoort aan Heijlwigis wv 

Thomas gnd van Haren en aan Thomas van Haren, zvw voornoemde Thomas en 

Heijlwigis, lopend van de Orthenstraat naar de straat gnd die Hoeke, 

anderzijds met een deel van de tuin die daar ligt, zoals afgepaald door de 

naburen, welk huis, erf en deel van de tuin Wellinus gnd Neve zvw Johannes 

gnd Neve wollenklerenwever verworven had van voornoemde Heijlwigis en haar 

zoon Thomas, en welke nu aan verkoper behoren. 

 

Egidius filius quondam Egidii dicti Langielijs domum et aream sitam in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Reijnoldi quondam dicti Culle ex 

uno et contigue iuxta quandam viam ad Heijlwigem relictam quondam Thome 
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dicti de Haren et Thomam de Haren filium Thome q[uon]dam et Heijlwigis 

predictorum spectantem tendentem a dicto vico Orthensi ad plateam dictam 

communiter die Hoecke ex alio cum quadam parte cuiusdam orti ibidem 

jacentis prout huiusmodi pars (dg: pi) orti predicti ibidem per vicinos 

est limitata quas domum aream et partem orti Wellinus dictus Neve filius 

quondam Johannis (dg: N) dicti Neve textor laneorum erga dictos 

Heijlwigem et Thomam eius filium acquisiverat prout in litteris et quas 

nunc ad se spectare dicebat (dg: ven) supportavit Jacobo Meelman cum 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Luce et Berwout datum quinta post Sixti. 

 

BP 1177 f 374r 02 do 08-08-1387. 

Henricus gnd die Man zvw Henricus Man van Liemde deed tbv Jacobus van 

Vrilichoven afstand van (1) 1 zester roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Elsebena dv Goeswinus enerzijds en Agnes gnd des Smeets 

dochter anderzijds, (2) een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

ter plaatse gnd die Bleke, tussen Hessello rademaker enerzijds en kvw 

Denkinus van den Acker anderzijds, (3) een streep in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, tussen kv Willelmus gnd Roefs soen enerzijds en kv Metta van 

Leemputten anderzijds, (4) een stuk land in Boxtel, op de akkers van 

Vrilikhoven, tussen Theodericus zv Bartholomeus enerzijds en Katherina van 

Onlant anderzijds, (5) een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

tussen Willelmus van den Velde enerzijds en voornoemde Jacobus van 

Vrilichoven anderzijds, (6) een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen voornoemde Jacobus van Vrilichoven enerzijds en een beemd 

gnd dat Rot anderzijds, (7) een stuk land gnd die Hodonk, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, tussen Lambertus Monic enerzijds en voornoemde Jacobus 

van Vrilichoven anderzijds, belast met een b-erfpacht die voornoemde 

Henricus beloofd had aan wijlen Johannes van Vrilichoven. 

 

(dg: Jacobus de Vrilichoven et) Henricus (dg: f) dictus die Man filius 

quondam Henrici Man de Liemde (dg: maritus et) super (dg: pi) una 

sextariata terre siliginee sita in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde inter hereditatem Elsebene filie Goeswini ex uno et inter 

hereditatem Agnetis dicti des Smeets dochter ex alio atque super pecia 

terre sita in parochia (dg: de) et loco predictis in loco dicto die Bleke 

inter hereditatem Hessellonis rotificis ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Denkini van den Acker ex alio item super quadam strepa 

sita in parochia loco predictis (dg: iux) inter hereditatem liberorum 

Willelmi dicti Roefs soen ex uno et inter hereditatem liberorum Mette de 

Leemputten ex alio item super pecia terre sita in dicta parochia supra 

agros de Vrilichoven inter hereditatem Theoderici filii Bartholomei ex 

uno et inter hereditatem Katherine de Onlant ex alio item super pecia 

terre sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Willelmi van 

den Velde ex uno et inter hereditatem Jacobi de Vrilichoven ex alio item 

super pecia terre sita (dg: ib) in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti Jacobi de (dg: Vrichi) Vrilichoven ex uno et inter 

pratum dictum dat Rot ex alio item super pecia terre dicta die Hodonc 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Lamberti Monic ex 

uno et inter hereditatem dicti Jacobi de Vrilichoven ex alio et super 

jure ad opus dicti Jacobi de Vrilichoven renunciavit promittens ratam 

servare et (dg: obligationem ex parte) ex parte sui deponere excepta 

paccione quam dictus Henricus Johanni quondam de (dg: Vricl) Vrilichoven 

exinde (dg: promiserunt) promiserat. Testes (dg: d) Luce et (dg: Gheme) 

Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 374r 03 do 08-08-1387. 

Jacobus van Vrilichoven beloofde aan voornoemde Henricus die Man een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 
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(dg: dictus) Jacobus de (dg: Vrib) Vrilichoven promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Henrico die Man (dg: h) vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicti Henrici Man purificationis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum Henricus mortuus etc. 

 

BP 1177 f 374r 04 do 08-08-1387. 

Voornoemde Jacobus van Vrilichoven droeg over aan Henricus gnd Man (1) het 

deel, dat aan hem behoort en aan hem zal komen na overlijden van Henricus 

Man, in 2 stukken land, in de dingbank van Liemde, (1a) tussen Theodericus 

zv Bartholomeus enerzijds en Johannes Roetart anderzijds, (1b) tussen 

Elizabeth van den Loe enerzijds en Walterus Grieten soen anderzijds, (2) 

een b-erfcijns van 3 pond, die kvw Ghibo gnd Bont moeten leveren aan 

voornoemde Henricus Man, gaande uit een erfgoed, gnd die Waden Donk, ter 

plaatse gnd Vrilichoven, naast Johannes gnd Teijen. 

 

Dictus Jacobus de Vrilichoven totam partem et omne jus sibi competentes 

#et post mortem Henrici Man sibi advolvendas# in duabus peciis terre 

sitis in jurisdictione de Lijemde quarum una inter hereditatem Theoderici 

filii Bartholomei ex uno et inter hereditatem Johannis Roetart ex alio et 

altera inter hereditatem Elizabeth van den Loe ex uno et inter 

hereditatem Walteri Grieten soen ex alio sunt site atque !super 

hereditario censu trium librarum quem liberi quondam Ghibonis dicti Bont 

Henrico dicto Man solvere tenentur hereditarie ex (dg: pe) hereditate 

dicta die Waden Donc sita in (dg: in) loco dicto Vrilichoven iuxta 

hereditatem Johannis dicti Teijen supportavit dicto Henrico Man 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 374r 05 do 08-08-1387. 

Willelmus Moelner zvw Rodolphus Delft beloofde aan Denkinus Scuerman 46 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Willelmus Moelner filius quondam Rodolphi Delft promisit Denkino Scuerman 

XLVI Hollant dobbel seu XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 374r 06 do 08-08-1387. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Hermannus Coenen 80 Hollandse dobbel, 45 

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

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Hermanno Coenen octoginta Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374r 07 do 08-08-1387. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel beloofde aan Johannes gnd Hollander Dircs 

soen, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 3 mud 1 

zester rogge, Bossche maat, te leveren. 

 

Vastradus filius quondam Johannis de Berkel promisit super omnia se 

daturum et soluturum Johanni dicto Hollander Dircs soen ad spacium trium 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet !trium 

modiorum et unius sextarii siliginis mensure de Busco nativitatis Domini 

et primo termino nativitatis Domini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374r 08 do 08-08-1387. 

Egidius gnd Langhegielijs droeg over aan Jacobus Meelman een b-erfcijns van 
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20 schelling geld, met Pasen te betalen, aan hem overgedragen door Johannes 

zvw Johannes kaarsmaker zvw Johannes kaarsmaker. 

 

Egidius (dg: f) dictus Langhegielijs hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie pasce (dg: venditum) supportatum sibi a 

Johanne filio quondam Johannis (dg: de) candelatoris filii quondam 

Johannis candelatoris prout in litteris supportavit Jacobo Meelman cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374r 09 do 08-08-1387. 

Jordanus gnd Spoermaker ev Mechtildis dvw Arnoldus gnd Ackermans verkocht 

aan Johannes zvw Arnoldus gnd Ackermans een stuk land in Oostelbeers, 

tussen Johannes gnd Spikerman enerzijds en een weg richting de kerk 

anderzijds. Belast met de grondcijns. 

 

Jordanus #dictus# Spoermaker (dg: f) maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Ackermans peciam terre 

sitam in parochia de Oestelberze inter hereditatem Johannis dicti 

Spikerman ex uno et inter quandam viam tendentem ibidem versus ecclesiam 

ex alio hereditarie vendidit Johanni filio quondam (dg: J) Arnoldi dicti 

Ackermans promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi. Testes Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 374r 10 do 08-08-1387. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus gnd Ackerman verkocht aan Willelmus van 

Spulle, tbv Johannes zvw Walterus gnd die Lieve van Berze, een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Oostelbeers, met Lichtmis in Oostelbeers te 

leveren, gaande uit voornoemd stuk land in Oostelbeers, tussen Johannes 

Spikerman enerzijds en een weg richting de kerk anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Johannes filius quondam Arnoldi dicti Ackerman hereditarie 

vendidit Willelmo de Spulle ad opus Johannis filii quondam Walteri dicti 

die Lieve de Berze hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de (dg: Berze so) Oestelberze solvendam hereditarie purificationis et in 

Oestelberze tradendam ex dicta pecia terre sita in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Johannis Spikerman ex uno et inter quandam 

viam tendentem ibidem versus ecclesiam ex alio (dg: pro) promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto (dg: Jo) Willelmo. 

 

BP 1177 f 374r 11 do 08-08-1387. 

Johannes gnd Kathelinen Suagher zvw Johannes gnd Vaes van Oerscot beloofde 

aan de secretaris, tbv Johannes zvw Henricus van der Braken, 40 mottoen na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan Katherina ev eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Johannes dictus Kathelinen Suagher filius quondam Johannis (dg: V) dicti 

Vaes de (dg: B Oersterwijc) Oerscot promisit super habita et habenda mihi 

ad opus Johannis filii quondam Henrici van der Braken XL mottoen ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Katherine 

uxori primodicti Johannis. 

 

BP 1177 f 374r 12 do 08-08-1387. 

Theodericus zvw Johannes van Heze verkocht aan Judocus gnd Joest Bruijstens 

een n-erfcijns van 2½ oude schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft in een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Gerardus Witmeri enerzijds en een gemeen straatje 
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anderzijds, reeds belast met de onraad. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze hereditarie vendidit Judoco 

dicto Joest Bruijstens hereditarium censum duorum et dimidii aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: dom) 

medietate ad dictum venditorem spectante in domo et area sita in Busco in 

vico (dg: vic) Hijnthamensi inter hereditatem Gerardi Witmeri ex uno et 

inter communem (dg: p) viculum ibidem tendentem ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem (dg: ob) deponere exceptis oneribus 

dictis onraet exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

 

1177 mf10 D 01 f.374v. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1387. 

 anno LXXX septimo mensis augusti die octava: donderdag 08-08-1387. 

 

BP 1177 f 374v 01 do 08-08-1387. 

Everardus zvw Everardus gnd Keuken verkocht aan Johannes zvw Henricus 

Boertman een huis zonder ondergrond, in Veghel, in een kamp gnd dat 

Braakske, binnen een maand te verwijderen. 

 

Solvit totum. 

Everardus filius #quondam# Everardi dicti (dg: Lemk) Keuken (dg: domist) 

domum sine fundo #ad spectantem# consistentem in parochia de Vechel in 

quodam campo dicto dat Braexken vendidit Johanni filio quondam Henrici 

Boertman promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione 

quod dictus emptor dictam domum a suo fundo deponet et amovebit infra 

unum mensem sine medio sequentem. Testes Luce et Berwout datum quinta 

post Sixti. 

 

BP 1177 f 374v 02 do 08-08-1387. 

Theodericus zvw Herbertus gnd Poeldonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam Herberti dicti Poeldonc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 03 do 08-08-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 13 gulden met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

(dg: P) Dictus emptor promisit dicto venditori XIII gulden ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 04 do 08-08-1387. 

Aleijdis dvw Henricus Vake van Os maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met 1/3 deel van alle erfgoederen, die hr Willelmus 

van Kuijc ridder in de dingbank van Tefelen en Oijen heeft liggen. De brief 

overhandigen aan haar of haar zoon Udo. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici Vake de Os omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum tercia parte omnium et singularum hereditatum 

quas dominus Willelmus de Kuijc miles in jurisdictionibus de Tefelen et 

de Oijen !consistentes sive sitas ut dicebat coram scabinis infrascriptis 

calumpniavit. Testes datum supra. Tradetur littera sibi Udoni suo filio. 

 

BP 1177 f 374v 05 do 08-08-1387. 

Nijcholaus van der Hoppeneijken ev Katherina dvw Walterus van den Eijnde 

verkocht aan Walterus zvw Walterus van den Eijnde de helft in erfgoederen, 

gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, te weten de helft in (1) een 

huis en schuur met ondergrond, misse, tuin, stuk land, 1 bunder 100 roeden 

beemd, en een aangelegen stukje land gnd een uitvang, gelegen tussen de 

gemene weg enerzijds en Henricus Bloijs anderzijds, (2) een tuin aldaar, 
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tegenover voornoemd huis en tuin, over de weg, tussen voornoemde Henricus 

Bloijs enerzijds en Walterus van den Eijnde anderzijds, welke erfgoederen 

voornoemde wijlen Walterus van den Eijnde, diens voornoemde zoon Walterus 

en voornoemde Katherina in pacht hadden gekregen80 van Alardus gnd Wuest zv 

Goswinus van den Roetelen, belast met pacht en lasten. 

 

Nijcholaus van der Hoppeneijken maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Walteri van den Eijnde medietatem ad 

se se spectantem in (dg: domo) hereditatibus infrascriptis sitis in 

parochia de Oerscot ad locum dictum ten Hout prima videlicet in domo et 

horreo cum suis fundis infimariis orto pecia terre atque in (dg: in) uno 

bonario et centum virgatis prati necnon in quadam particula terre dicta 

communiter een uijtfanc ipsis adiacente sita inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem Henrici Bloijs ex alio atque in quodam orto sito 

ibidem in opposito domus et orti predictorum ultra plateam (dg: inter 

plateam) #inter hereditatem# predicti Henrici Bloijs ex uno et inter 

hereditatem Walteri van den Eijnde ex alio (dg: ut d) quas hereditates 

dictus (dg: Nijcholaus erga) quondam Walterus van den Eijnde Walterus 

eius filius et dicta Katherina erga Alardum dictum (dg: Wust) Wuest 

filium Goswini van den Roetelen ad pactum acquisiverant prout in litteris 

(dg: dederunt hereditariam paccionem) #hereditarie vendiderunt# dicto 

Waltero filio (dg: quon) dicti quondam Walteri van den Eijnde (dg: ab 

eodem hereditarie possidendam pro oneribus dictus onraet annuatim exin) 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis paccione et oneribus in dictis litteris contentis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 06 do 08-08-1387. 

Voornoemde Walterus zvw Walterus van den Eijnde beloofde uit geheel de 

voornoemde erfgoederen aan voornoemde Nijcholaus een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot op de onderpanden te 

leveren. 

 

Dictus Walterus quondam Walteri van den Eijnde promisit se daturum et 

(dg: sultur) soluturum dicto Nijcholao hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oerscot supra hereditates infrascriptas (dg: s) 

tradendam ex dictis integris hereditatibus scilicet domo horreo etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 07 do 08-08-1387. 

Wouterus zvw Wouterus gnd Wouters soen van den Eijnde droeg over aan 

Nijcholaus van der Hoppeneijken de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Woensel, welke pacht voornoemde wijlen Wouterus met Lichtmis 

beurde uit de helft van een stuk land gnd die Asche Akker, in Woensel, en 

uit de helft van een stuk beemd gnd die Aschbeemd, aldaar gelegen. 

 

Wouterus filius quondam Wouteri dicti Wouters soen van den Eijnde 

medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Woenssel #quam paccionem dictus quondam Wouterus solvendam 

habuit# solvendam hereditarie purificationis ex (dg: pecia terre) 

medietate pecie terre dicte die Asche Acker site in parochia de Woensel 

et ex medietate pecie prati dicte die Aschbeemt (dg: si) ibidem 

adiacentis hereditarie supportavit Nijcholao van der Hoppeneijken 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 08 do 08-08-1387. 

Voornoemde Nijcholaus van der Hoppeneijken ev Katherina dvw Walterus 

                         
80 Zie ← BP 1176 f 252v 01 za 26-04-1382, uitgifte vandeze goederen. 
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Lijsbetten soen van den Eijnde droeg over aan Walterus zvw voornoemde 

Walterus de helft in een b-erfcijns van 20 schelling, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter 

plaatse gnd in Gene Riette, tussen een zekere gnd Bithuus enerzijds en 

Johannes zvw Metta Meskens anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen 

Walterus verworven had van Nijcholaus gnd Cobarts soen. 

 

Dictus Nijcholaus van der Hoppeneijken maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris (dg: predicte etc) #filie quondam Walteri Lijsbetten 

soen van den Eijnde# medietatem ad se spectantem in hereditario censu XX 

solidorum solvendo hereditarie purificationis ex pecia terre sita in 

parochia de (dg: Best) #Oerscot# in loco dicto Best ad locum dictum in 

Ghene Riette inter hereditatem cuiusdam dicti Bithuus ex uno et inter 

hereditatem (dg: Mette) Johannis filii quondam Mette Meskens ex alio quem 

censum dictus quondam Walterus erga Nijcholaum dictum Cobarts soen 

acquisiverat ut dicebat supportavit Waltero filio dicti quondam Walteri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 09 do 08-08-1387. 

Willelmus zv Lippertus van den Scoer verkocht aan Walterus gnd Metten Man 

van Bucstel een n-erfpacht81 van 1 mud rogge, Bossche maat, met lichtmis in 

den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 4 lopen aangelegen land, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Willelmus van Melcrode enerzijds 

en Henricus van Ghenen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Willelmus filius (dg: quondam) Lipperti van den Scoer hereditarie 

vendidit Waltero dicto Metten Man de Bucstel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: h) 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto #et# quatuor 

lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best inter hereditatem Willelmi de Melcrode ex uno et inter 

hereditatem Henrici van Ghenen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 10 do 08-08-1387. 

En hij kan terugkopen, uiterlijk met Lichtmis over 3 jaar, met 20 gulden of 

de waarde en met de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Robbertus van Neijnsel, Johannes van Beirct, 

Johannes Loze en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: a) infra hinc et purificationis proxime futurum 

et (dg: ad) a purificationis proxime futuro ad spacium trium annorum sine 

medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XX gulden seu valore et 

paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis Robberto de Neijnsel et Johanne de (dg: Beir) Beirct Johanne 

Loze Johanne de Globo testibus anno LXXX septimo mensis augusti die 

octava hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 374v 11 do 08-08-1387. 

Petrus van den Stocke verkocht aan zijn zoon Theodericus 2 stukken land, in 

Hees, (1) ter plaatse gnd in die Rake, tussen Nijcholaus Grieten soen 

enerzijds en Wautgherus gnd Groetarts soen anderzijds, (2) ter plaatse gnd 

in die Bleken, tussen Wellinus Dircs soen enerzijds en Godefridus Hake 

anderzijds. Denkinus van der Scueren ev Ghisella dv voornoemde Petrus en 

Aleijdis dv voornoemde Petrus deden afstand. 

 

                         
81 Zie → BP 1181 p 595r 02 wo 24-12-1399, overdracht van de pacht. 
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Petrus van den Stocke duas pecias terre sitas in parochia de Hees quarum 

una in loco dicto in die Rake inter hereditatem Nijcholai Grieten soen ex 

uno et inter hereditatem Wautgheri dicti Groetarts soen (dg: so) ex alio 

et altera in loco dicto in die Bleken inter hereditatem Wellini Dircs 

soen ex uno et inter hereditatem Godefridi Hake ex alio sunt site 

hereditarie vendidit Theoderico suo filio promittens warandiam et 

obligationem deponere. Quo facto Denkinus van der Scueren maritus et 

tutor (dg: Fij) Ghiselle sue uxoris filie dicti Petri et Aleijdis filia 

dicti Petri cum tutore super dictis duabus peciis terre et jure ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt promittentes cum ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 12 do 08-08-1387. 

Petrus Ghiben soen, Arnoldus die Coelborner, Johannes Wouters soen, Thomas 

Arts soen, Wouterus Godekens soen en Johannes Peters soen beloofden aan 

Johannes van de Kelder, 36 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend of de waarde, een helft te betalen met Sint-Andreas (za 30-

11-1387) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388). 

 

Petrus Ghiben soen Arnoldus die Coelborner Johannes Wouters soen Thomas 

Arts soen Wouterus Godekens soen Johannes Peters soen promiserunt Johanni 

(dg: filio Ar) de Penu XXXVI Brabant dobbel scilicet LIIII Hollant 

placken (dg: seu) pro quolibet dobbel seu valorem mediatim Andree et 

mediatim purificationis futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 13 do 08-08-1387. 

Johannes van de Kelder verklaarde de tiende van Cromvoirt van het huidige 

jaar verkocht te hebben aan voornoemde 6 schuldenaars. Zou die tiende 

uiterlijk met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388), voor een deel of geheel, 

verloren gaan of bij een heervaart geroofd worden, dan zal voornoemde 

Johannes hen schadeloos stellen. 

 

(dg: scribatur). 

Johannes de Penu palam recognovit se decimam de Crumvoert #anni 

presentis# dictis sex debitoribus vendidisse et promisit super omnia (dg: 

dicti) !si dictis sex quod si eis dicta decima in parte vel in toto 

annularetur aut (dg: rep) raperetur per expedicionem dictam heervaert 

(dg: inf h) infra hinc et purificationis proxime futurum quod ipse 

Johannes dictis! sex (dg: #dampna eis# exinde exn evenientia) #eis# 

refundet #et exponet ac deliberabit et ?omnia dampna etc relevabit# prout 
!in quantum ipsi per duos testes sive ?fuerunt scabini sive non probare 

poterit. Testes datum. 

 

BP 1177 f 374v 14 do 08-08-1387. 

Johannes van Eijcke de oudere beloofde aan Johannes van de Kelder 20¼ 

Brabantse dobbel, 56 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Andreas (za 30-11-1387) en de andere helft 

met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388). 

 

Johannes de Eijcke senior promisit Johanni de Penu (dg: XX) XX Brabant 

dobbel et (dg: quartam) quartam partem unius Brabant dobbel scilicet LVI 

Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem (dg: ad) mediatim Andree 

et mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 374v 15 do 08-08-1387. 

Johannes Loze beloofde aan Walterus Delijen soen 38 Hollandse dobbel, 45 

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

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 
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Johannes Loze promisit Waltero Delijen soen XXXVIII Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 16 do 08-08-1387. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Johannes van Uden zvw Arnoldus gnd 

Heijnen soen 11½ Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit Johanni de Uden filio quondam Arnoldi 

dicti Heijnen soen XI et dimidium Hollant dobbel scilicet XLV Hollant 

placken pro quolibet dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 374v 17 do 08-08-1387. 

Johannes van Orthen Dircs soen beloofde aan Otto Bruijsten 50 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Johannes de Orthen Dircs soen promisit Ottoni Bruijsten L Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf10 D 02 f.375. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1387. 

 in festo decollacionis Johannis: donderdag 29-08-1387. 

 

BP 1177 f 375r 01 do 08-08-1387. 

Hr Johannes heer van Geldrop ridder, zijn zoon Philippus en Johannes van 

Audehoesden beloofden aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke 

44 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te 

betalen. 

 

Dominus Johannes dominus de Gheldorp miles Philippus eius filius et 

Johannes de Audehoesden promiserunt (dg: Ph) Godefrido de Gheldorp filio 

quondam Philippi de Eijcke XLIIII Hollant (dg: dobbel) #gulden# seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Luce et Berwout 

datum quinta post Sixti. 

 

BP 1177 f 375r 02 do 08-08-1387. 

De eerste twee zullen Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 375r 03 do 08-08-1387. 

Henricus zvw Henricus van den Velde verkocht aan zijn broer Gerardus een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Stiphout te 

leveren, gaande uit zijn deel in de beemden gnd des Heren Perric, naast 

Helmond, achter de plaats gnd Achter Eensellaar, belast met de grondcijns. 

 

(dg: #Gerardus#) Henricus filius quondam Henrici van den Velde 

hereditarie vendidit Gerardo suo fratri hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis 

et in (dg: Bus) Stiphout tradendam ex (dg: quodam) tota parte ad dictum 

venditorem spectante in pratis dictis des Heren Perric sitis (dg: in p) 

iuxta Helmont (dg: in) retro locum dictum After Eensellaer promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: et 

sufficientem facere testes datum supra). 
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BP 1177 f 375r 04 do 08-08-1387. 

Nijcholaus zvw Willelmus gnd Coman van Oesterwijc verkocht aan Johannes zv 

Everardus van Beircke een n-erfpacht van ½ mud rogge Bossche maat, met 

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

Hof, in Oisterwijk, op de akkers van Oisterwijk, tussen Johannes Nerinc 

enerzijds en een weg aldaar naar Kerkhoven anderzijds, reeds belast met 18 

penning aan de kerk van Oisterwijk. 

 

Nijcholaus filius quondam Willelmi dicti Coman de Oesterwijc hereditarie 

vendidit Johanni filio Everardi de Beircke hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre dicta des Vets Hof sita in (dg: 

#parochia de# Oesterwijc inter h) parochia de Oesterwijc supra agros de 

Oesterwijc inter hereditatem Johannis Nerinc ex uno et inter quandam viam 

ibidem tendentem versus Kerrichoven ex alio ut dicebat promittens #super 

habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XVIII denariis ecclesie de Oesterwijc exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Luce et Berwout datum quinta post Sixti. 

 

BP 1177 f 375r 05 do 08-08-1387. 

Elizabeth dvw Johannes van de Dijk droeg over aan Elizabeth gnd van den 

Waterlant een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd aan die Putsteeg, 

tussen Henricus Loze enerzijds en Rutgherus Willems soen anderzijds, aan 

eerstgenoemde Elizabeth uitgegeven door Theodericus gnd Luker van Scijnle, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis de Aggere #cum tutore# domum et ortum 

sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum aen die Putstege inter 

hereditatem Henrici Loze ex uno et inter hereditatem Rutgheri Willems 

soen ex alio datos (dg: cu) ad censum dicte Elizabeth a Theoderico dicto 

Luker de Scijnle prout litteris supportavit Elizabeth dicte van den 

Waterlant cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 375r 06 do 08-08-1387. 

Ludovicus van Casteren en Theodericus Buc beloofden aan Walterus Roempot 13 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Ludovicus de Casteren et Theodericus Buc promiserunt Waltero Roempot XIII 

Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 375r 07 do 08-08-1387. 

Voornoemde Ludovicus en zijn vrouw Jutta van der Poerten beloofden 

voornoemde Theodericus schadeloos te houden. 

 

Dictus Ludovicus et Jutta van der Poerten eius uxor promiserunt dictum 

Theodericum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 375r 08 do 08-08-1387. 

Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel ev Heijlwigis en Matheus Kijtsart ev 

Mechtildis, dvw Walterus Pijnappel, verkochten aan Godescalcus Roesmont een 

b-erfcijns82 van 8 pond 11 schelling geld, aan hen en aan Johannes zvw 

                         
82 Zie → BP 1182 p 167r 07 za 14-08-1400, verkoop van de erfcijns. 
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voornoemde Walterus behorend, uit een b-erfcijns83 van 25 pond voornoemd 

geld, die wijlen Johannes Pijnappel, vvw voornoemde Walterus, met Sint-Jan 

beurde, gaande uit een huis84 en erf in Den Bosch, aan de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen !Poeldonc enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

Ysebouts anderzijds. Voornoemde Johannes zvw Walterus Pijnappel zal afstand 

doen. 

 

Johannes Molle filius quondam Ghibonis Sceijnckel maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris Matheus Kijtsart maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum quondam Walteri Pijnappel 

hereditarium censum octo librarum et undecim solidorum monete ad se #et 

ad Johannem filium dicti quondam Walteri# spectantem (dg: de here) de 

hereditario censu XXV librarum dicte monete quem Johannes quondam 

Pijnappel (dg: su) pater olim dicti quondam Walteri solvendum habuit 

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

vicum) vicum Orthensem contigue iuxta hereditatem quondam !Poeldonc ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Ysebouts ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Godescalco (dg: Roes) Roesmont promittentes warandiam et 

obligationem in dicto censu (dg: X) VIII librarum et XI solidorum 

deponere et quod ipsi dictum Johannem filium quondam Walteri Pijnappel 

super dicto censu octo librarum et XI solidorum ad opus dicti venditoris 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 375r 09 do 08-08-1387. 

Willelmus Kepken van Nuwelant beloofde aan Theodericus van Essche 33 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond (di 11-

02-1388) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388). 

 

Willelmus Kepken #de Nuwelant# promisit Theoderico de Essche XXXIII 

Brabant dobbel seu valorem (dg: ad) mediatim carnisprivium et mediatim 

pasche proxime futurum persolvendos. Testes Luce et Berwout datum quinta 

post Sixti. 

 

BP 1177 f 375r 10 do 08-08-1387. 

Walterus van Audenhoven droeg over aan Rodolphus Delf zvw Jacobus Aven soen 

een b-erfpacht85 van 2½ mud rogge, maat van Oirschot, die Johannes zvw 

Johannes van Huerne van Best aan voornoemde Walterus beloofd86 had, met 

Lichtmis in Best te leveren, gaande uit een stuk land gnd dat Groot Rullen, 

in Oirschot, ter plaats gnd Best, tussen een erfgoed gnd dat Laar enerzijds 

en een beemd gnd Blakenbeemd anderzijds. 

 

Walterus de Audenhoven hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oerscot quam Johannes filius quondam Johannis de 

Huerne de Best promisit se daturum et soluturum dicto Waltero hereditarie 

purificationis et (dg: s) in loco! Best tradendam et deliberandam ex 

quadam pecia terre dicta communiter dat (dg: G) Groet Rullen sita in 

parochia de Oerscot in (dg: loco) dicto #loco# Best vocato inter 

hereditatem dictam dat Laer ex uno et inter (dg: h) pratum dictum 

Blakenbeemt ex alio prout in litteris supportavit Rodolpho Delf filio 

quondam Jacobi Aven soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

                         
83 Zie ← BP 1177 f 112v 01 za 19-03-1384 (1), verkoop van een erfcijns van 8 

pond 11 schelling uit kennelijk deze erfcijns van 25 pond die gaat uit 

onder meer dit huis. 
84 Zie ← BP 1177 f 332v 03 za 12-01-1387 (2), schenking van een erfcijns van 

9 pond uit dit huis. 
85 Zie → BP 1180 p 573r 01 do 13-07-1396 (4), overdracht van een deel in de 

erfpacht, die Adam van Mierde tbv wijlen hr Jordanus Brant verworven had 

van Rodolphus Delft. 
86 Zie ← BP 1177 f 158v 10 do 13-10-1384, uitgifte van de Groot Rullen. 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 375r 11 do 08-08-1387. 

Johannes van der Raffendonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 375r 12 do 29-08-1387. 

Arnoldus Voghelaer enerzijds en Arnoldus Veertich Scillinge anderzijds 

verklaarden dat een weg87,88, gelegen tussen de huizen van partijen, in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, lopend van de gemene weg 

achterwaarts tot aan een huis gnd spiker van voornoemde Arnoldus Voghelaer 

gemeenschappelijk eigendom is. De weg is 4 voet breed. Over een lengte van 

60 voet, vanaf de Orthenstraat achterwaarts, zijn dat 3 voet van het 

erfgoed van Arnoldus Veertich Scillinghe en 1 voet van het erfgoed van 

Arnoldus Vogeleer. Verder dan voornoemde 60 voet, tot aan voornoemde 

spiker, zijn het 2 voet uit het erfgoed van Arnoldus Vogeleer en 2 voet uit 

het erfgoed van Arnoldus Veertich Scillinge. 

 

Arnoldus Voghelaer ex una et Arnoldus Veertich Scillinge palam 

recognoverunt quod quadam via consistens inter (dg: dcs) domos dictarum 

partium sitarum in Busco ad finem vici Orthensis (dg: est et) tendens a 

communi platea retrorsum usque ad domum dictam spiker (dg: ibid) 

primodicti Arnoldi ibidem consistentem est et permanebit perpetue (dg: 

perpe) communis dictarum partium et que via continet (dg: ibidem) ibique 

latitudinem quatuor pedatarum et (dg: de qua via ad latitudinem trium 

pedatarum supra de hereditate dicti Arnoldi Veertich Scillinge et) et de 

qua via (dg: erunt quatuor pe tres pe) longititudo LX pedatarum a vico 

Ortensi (dg: er) retrorsum continet ubique tres pedatas de hereditate 

dicti Arnoldi Veertich Scillinghe et unam pedatam de hereditate dicti 

Arnoldi Vogeleer et dicta via ab huiusmodi LX pedatis ultra usque dictam 

domum spiker vocatam continebit ubique duas pedatas de hereditate dicti 

Arnoldi Vogeleer et duas pedatas de hereditate Arnoldi Veertich Scillinge 

ut dicebant promittentes #super omnia# mutuo ratam servare et quilibet 

promisit #super omnia# obligationem in sua parte deponere. Testes Erpe et 

Ywanus datum in festo decollacionis Johannis. 

 

1177 mf10 D 03 f.375v. 

 in vigilia Laurencii: vrijdag 09-08-1387. 

 in vigilia Laurencii anno LXXX septimo: vrijdag 09-08-1387. 

 in crastino Laurencii: zondag 11-08-1387. 

 in crastino Laurencii anno LXXXVII: zondag 11-08-1387. 

 

BP 1177 f 375v 01 vr 09-08-1387. 

Wouterus zvw Johannes Witten soen droeg over aan Willelmus van Broechoven 

zvw Henricus van Broechoven al zijn erfgoederen onder Oisterwijk, Enschot 

en Tilburg, en alle pachten, cijnzen en renten die hij beurt uit goederen 

onder Oisterwijk, Enschot en Tilburg. 

 

Wouterus filius quondam Johannis Witten soen omnes et singulas suas 

hereditates quocumque locorum infra parochias de Oesterwijc et de 

Eijnscit et de Tilborch sitas atque (dg: et si) omnes et singulas 

pacciones et census et redditus quas et quos (dg: ipse) ipse (dg: infra) 

habet solvendos ex (dg: quibuscumque) bonis et hereditatibus quocumque 

locorum infra dictas parochias de Oesterwijc de Eijnscit et de Tilborch 

sitis supportavit Willelmo de Broechoven filio quondam Henrici de 

Broechoven promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
87 Zie → BP 1178 f 009r 05 do 02-01-1388, Veertich Scillinge belender van 

Vogeleer. 
88 Zie → BP 1178 f 009v 12 do 02-01-1388, vernadering van deze weg. 
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deponere. Testes Ywanus et Berwout datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1177 f 375v 02 vr 09-08-1387. 

Albertus Buc van Lijt droeg over aan Walterus van Hijntham en diens broer 

Johannes van Hijntam zvw Walterus van Hijntam de helft in 1/3 deel, dat aan 

Johannes zv Henricus gnd Rijcke zv Johannes Rijc zvw Arnoldus van Onstaden 

gekomen was na overlijden van zijn moeder Heijlwigis ev voornoemde 

Henricus, resp. aan hem zal komen na overlijden van voornoemde Henricus, in 

een hoeve van voornoemde Henricus, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Thede, welk 1/3 deel voornoemde Albertus Buc en Walterus van Hijntham 

gekocht hadden van voornoemde Johannes zv Henricus Rijcke. 

 

Albertus Buc de Lijt medietatem ad se spectantem in tercia parte que 

Johanni filio Henrici dicti Rijcke filii #Johannis Rijc filii# quondam 

Arnoldi de Onstaden de morte quondam Heijlwigis sue matris uxoris olim 

dicti Henrici jure successionis hereditarie est advoluta et post mortem 

dicti Henrici jure successionis hereditarie advolvetur in quodam manso 

(dg: si) dicti Henrici sito in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum Thede atque in agris terris pratis et pascuis et ceteris 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam terciam partem dictus Albertus Buc et 

Walterus de Hijntham erga dictum Johannem filium Henrici Rijcke emendo 

emendo acquisiverant prout in litteris supportavit dicto Waltero et 

Johanni de Hijntam suo fratri filio quondam Walteri de Hijntam 

supportavit cum litteris et aliis et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 375v 03 vr 09-08-1387. 

Voornoemde Albertus Buc van Lijt droeg over aan Walterus van Hijntam en 

diens broer Johannes van Hijntam de helft in 1/3 deel, dat aan Johannes zvw 

Henricus Rijcke zv Johannes Rijc zvw Arnoldus van Onstaden gekomen was na 

overlijden van zijn moeder Heijlwigis, ev voornoemde Henricus, resp. dat 

aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, in een 

huis89 en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Rodolphus 

Pulslauwer enerzijds en erfgoed van Walterus gnd Bierman anderzijds, welk 

1/3 deel voornoemde Albertus Buc en voornoemde Walterus van Hijntam gekocht 

hadden van voornoemde Johannes zv Henricus Rijcke. 

 

Dictus Albertus Buc (dg: do) medietatem ad se spectantem in (dg: do) 

tercia parte que Johanni filio quondam Henrici Rijcke filii #Johannis 

Rijc filii (dg: quo)# quondam Arnoldi de Onstaden de morte quondam 

Heijlwigis sue matris uxoris olim dicti Henrici successione (dg: ad) est 

advoluta et post mortem dicti Henrici sui patris successione advolvetur 

in domo et (dg: a) area sita in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Rodolphi Pulslauwer ex uno et inter hereditatem Walteri dicti 

Bierman ex alio quam terciam partem dictus Albertus Buc et Walterus de 

Hijntam erga dictum Johannem filium dicti Henrici Rijcke emendo 

acquisiverant prout in litteris supportavit dicto Waltero de Hijntam et 

Johanni de Hijntam suo fratri cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 375v 04 vr 09-08-1387. 

Johannes zvw Walterus van Hijntam en Walterus nzvw voornoemde Walterus 

beloofden aan Albertus Buc van Lijt90 een n-erfcijns van 10 Rijnse gulden of 

                         
89 Zie ← BP 1176 f 177v 04 vr 05-04-1381 (2), overdracht van een erfpacht 

die gaat uit onder meer dit huis. 
90 Zie → VB 1799 f 054r 04, ma 23-01-1391, Aelbrecht Buc van Lijt was 

gericht aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche aen dat 

Hijnthamereijnde tusschen den erve wilner Jans van Hijntham des auds ende 
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de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het Hinthamereinde, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van Hijntam de oudere enerzijds en 

erfgoed van Johannes Smedeken van Middelrode anderzijds. 

 

(dg: D) Johannes filius quondam Walteri de Hijntam et Walterus filius 

naturalis dicti quondam Walteri promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos Alberto Buc de Lijt hereditarium censum X forenorum 

dictorum gulden monete de Reno seu valorem hereditarie (dg: nativitatis 

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

Busco ad finem Hijnthamensem inter hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis 

de Hijntam senioris ex uno et inter hereditatem Johannis Smedeken de 

Middelrode ex alio ut dicebant promiserunt indivisi super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 375v 05 vr 09-08-1387. 

En zij kunnen terugkopen wanneer zij willen, met 100 Rijnse gulden of de 

waarde. Vindt de wederkoop plaats op een betaaltermijn, dan samen met de 

cijns van die termijn en met de helft van de komende cijns. Vindt de 

wederkoop buiten een betaaltermijn plaats, dan samen met de helft van de 

komende cijns. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van den Kloot, Hubertus zv Johannes van Ghemert, Thomas van 

Hijntam en Hermannus Gielijs soen. 

 

A. 

Et poterint redimere ipsi seu eorum alter semper quando voluerint cum 

centum florenis dictis gulden monete de Reno seu valore (dg: et h) et 

(dg: cum) si huiusmodi redempcio facta fuerit in termino solucionis 

extunc cum dicta pecunia et cum medietate census in huiusmodi proveniendi 

et si post aliquem terminum extunc cum dicta pecunia et cum medietate 

dicti census in termino extunc proxime futuro provenienda ut in forma. 

Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo Huberto filio 

Johannis de Ghemert Thoma de Hijntam et Hermanno Gielijs soen datum in 

vigilia Laurencii anno LXXX septimo hora none. 

 

BP 1177 f 375v 06 vr 09-08-1387. 

Henricus Bouwer beloofde aan Hubertus van Ghemert, tbv Johannes, Yda en 

Heijlwigis, nkv voornoemde Henricus, 100 oude schilden na maning te 

betalen. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

gaat het geld naar de overlevende kinderen. De brief overhandigen aan 

Hubertus van Ghemert. 

 

Henricus Bouwer promisit (dg: H) super habita et habenda Huberto de 

Ghemert ad opus Johannis Yde et Heijlwigis puerorum naturalium dicti 

Henrici centum aude scilde ad monitionem persolvendos et si aliquis 

puerorum decesserit sine prole #legitima# extunc dicta pecunia ad alios 

superstites remanentes devolvetur. Testes datum supra. Tradetur littera 

Huberto de Ghemert. 

 

BP 1177 f 375v 07 vr 09-08-1387. 

Hr Arnoldus van Uden priester en zijn broer Gerardus van Uden gaven uit aan 

Marcelius Vos de navolgende erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd aan 

Melijs Einde, (1) een huis, tuin en boomgaard, met ondergrond, van de 

goederen gnd ten Einde, en ½ mudzaad aangelegen roggeland, tussen Willelmus 

die Volre en Johannes van Helmont enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 

de oude boomgaard, met ondergrond, behorend aan de goederen gnd ten Einde, 

aldaar, over de weg, tussen erfgoed dat behoort tot de goederen gnd ter 

Assendonk enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een stuk eusel en de 

                         

tusschen den erve Jans Smedekens van Middelrode overmids gebrec van 

erfcijns die hij dair aen heeft. 
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tuin, aldaar, tussen Lambertus Luten soen en Henricus van Baex enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (4) 2 stukken beemd, ter plaatse gnd die Nederbeemd, 

(4a) tussen Johannes Proeft van Bucstel enerzijds en kvw Johannes gnd Luwe 

anderzijds, (4b) tussen voornoemd erfgoed van Johannes Proeft enerzijds en 

Godefridus Stricke van ..., Wellinus Matheus soen en Rodolphus gnd Roef van 

den Ramen anderzijds, zoals deze goederen behoorden tot voornoemde goederen 

ten Einde; de uitgifte geschiedde voor (a) 3 schelling cijns en 4 

cijnshoenderen aan de grondheer, (b) 17 penning gemeen paijment aan die van 

Dicloe, en thans voor (c) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-

1389). 

 

{Met een haal verbonden met BP 1177 f 375v 10}. 

Dominus Arnoldus de Uden presbiter et Gerardus de Uden eius frater 

hereditates infrascriptas sitas in parochia de Uden ad locum dictum aen 

Melijs Eijnde videlicet domum et ortum et pomerium cum eius fundo bonorum 

dictorum ten Eijnde et dimidiam modiatam terre siliginee sibi adiacentem 

sitam inter hereditatem Willelmi die Volre #et Johannis de Helmont# ex 

uno et inter communitatem ex alio item antiquum pomerium (dg: ad) #cum# 

suo fundo ad dicta bona ten Eijnde vocata spectans situm ibidem ultra 

plateam inter hereditatem spectantem ad bona dicta ter Assendonc ex uno 

et inter communitatem ex alio item peciam pascue dicte (dg: pa) eeusel et 

ortum sitos ibidem inter hereditatem Lamberti Luten soen (dg: ex uno et 

inter hereditatem) #et# Henrici de Baex ex uno et inter communitatem ex 

alio item duas pecias prati sitas in loco dicto die Nederbeemt (dg: 

quarum una ab utroque latere Johannis dicti Proeft de Buxstel) quarum una 

inter hereditatem Johannis Proeft de Bucstel ex uno et inter hereditatem 

#liberorum# quondam Johannis dicti Luwe ex alio et !inter altera inter 

(dg: hereditatem M) dictam hereditatem dicti Johannis Proeft ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Stricke de ... Wellini Matheus soen et 

Rodolphi dicti Roef van den Ramen ex alio sunt site sunt prout dicte 

hereditates ibidem site sunt et ad #dicta# bona (dg: dicta) ten Eijnde 

spectare consueverunt et dinoscebantur ut dicebant (dg: here) dederunt ad 

hereditariam paccionem Marcelio Vos ab eodem hereditarie possidendas pro 

tribus solidis census et quatuor pullis censualibus domino (dg: de) fundi 

(dg: exinde sol) et XVII denariis communis pagamenti illis de (dg: Dig) 

Dicloe exinde solvendis dandis et solvendis etc et pro hereditaria 

paccione unius modii (dg: modii) siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et (dg: in Busco tradenda) et primo 

termino purificationis proxime futuro et in Busco tradenda ex premissis 

et (dg: alter repromisit) promiserunt indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Luce et Berwout 

datum (dg: supra) in vigilia Laurencii. 

 

BP 1177 f 375v 08 vr 09-08-1387. 

Johannes Mol zvw Ghibo Sceijnckel beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 

11½ Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Johannes Mol filius quondam Ghibonis Sceijnckel promisit Ghiboni 

Kesselman juniori XI et dimidium Hollant dobbel scilicet XLV Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato seu valore ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 375v 09 zo 11-08-1387. 

Florencius zvw Henricus Mudeken, Gerardus zv Arnoldus gnd Noijt en Johannes 

Paesdach van Lijt beloofden aan hr Gerardus van het Hof priester en 

Arnoldus Goerle clericus, tbv hen en hr Johannes van den Wijer investiet 

van Lith, 82 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Petrus-Stoel (za 22-02-1388) en de andere helft met Pinksteren aanstaande 
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(zo 17-05-1388). 

 

Florencius filius quondam Henrici Mudeken Gerardus filius Arnoldi dicti 

Noijt Johannes Paesdach de Lijt promiserunt indivisi domino Gerardo de 

Curia presbitro et Arnoldo Goerle clerico ad opus eorum et ad opus domini 

Johannis van den Wijer investiti de Lijt seu ad opus alterius eorum 

octoginta duos aude scilde seu valorem in auro mediatim Petri ad 

cathedram et mediatim ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Ghemert et Ywanus datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1177 f 375v 10 zo 11-08-1387. 

Voornoemde Marcelius Vos droeg voornoemde erfgoederen, uitgezonderd de Oude 

Hof met ondergrond, over aan Henricus Weijer, tbv zijn broer hr Godefridus 

Vos investiet van Uden en Mechtildis Colen dochter van der Hogenstraten, 

voor de duur van hun leven resp. van de langstlevende. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van ....... zvw Goswinus uten Broec..., ....... 

....... ........ 

 

{Met een haal verbonden met BP 1177 f 375v 07}. 

A. 

Dictus Marcelius dictas hereditates excepto den Auden Hof cum suo fundo 

supportavit #Henrici Weijer ad opus# domino Godefrido Vos investito de 

Uden suo fratri et Mechtildi Colen dochter van der Hogenstraten seu ad 

opus [alterius] eorum diutius viventis promittens ratam servare tali 

condicione quod alter diutius vivens ad eius [vitam] integraliter 

possidebit post ipsorum amborum decessum ad dic[tum Marce]lium 

hereditarie devolvendas et quod interim ipsi dicta onera solvent. Acta in 

camera presentibus ....... filio quondam Goswini (dg: va) uten Broec... 

....... ....... ....... ?testibus datum in crastino Laurencii anno 

LXXXVII hora vesperarum. 

 

1177 mf10 D 04 f.376. 

 in crastino Laurencii: zondag 11-08-1387. 

 in octavis assumptionis: donderdag 22-08-1387. 

 anno LXXX septimo in octavis assumptionis Marie: 

   donderdag 22-08-1387. 

 in festo decollacionis Johannis: donderdag 29-08-1387. 

 

BP 1177 f 376r 01 zo 11-08-1387. 

Lambertus Keelbreker, Arnoldus Bolle en Gerardus zvw Arnoldus Hadewigen 

soen beloofden aan hr Gerardus van het Hof priester en Arnoldus van Goerle 

clericus, tbv hen en hr Johannes van de Wijer investiet van Lith, 61 

Brabantse dobbel of de waarde in goud met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1388) te betalen. 

 

Lambertus Keelbreker Arnoldus Bolle et Gerardus filius quondam Arnoldi 

Hadewigen soen promiserunt domino Gerardo de Curia presbitro Arnoldo de 

Goerle clerico ad opus eorum et ad opus domini Johannis van de Wijer 

investiti de Lijt seu ad opus alterius eorum LXI Brabant dobbel seu 

valorem in auro (dg: mediatim) in festo purificationis proxime futuro 

persolvendos. Testes Gemert et Ywanus datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1177 f 376r 02 zo 11-08-1387. 

Lambertus ?zvw Johannes van Haeften en Johannes zvw Zebertus van Haeften 

beloofden aan voornoemde hr Gerardus, Arnoldus, en hr Johannes, gedurende 6 

jaar, ingaande jeden, elk jaar met Sint-Jan, 32 oude schilden of de waarde 

in goud en 20 Hollandse plakken te betalen, wegens huur van 2/3 deel van 

erfgoederen, behorend aan de investiet van de kerk van Lith, ?als rector 

van de kerk van Lith en investiet van die kerk. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes van Straten. 
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Lambertus !quondam Johannis de Haeften et Johannes filius quondam Zeberti 

de Haeften promiserunt (dg: dictis se) indivisi super omnia se daturos et 

soluturos dictis domino Gerardo Arnoldo domino Johanni seu eorum alteri 

ad spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum XXXII aude scilde #seu valorem in auro# et 

(dg: XXII et dimidium Hollant placken) XX Hollant placken nativitatis 

Johannis et primo termino nativitatis Johannis proxime (dg: de) scilicet 

de locacione duarum terciarum partium hereditatum spectantium ad 

investitum !dicte ecclesie de Lijt (dg: si) rectore! ecclesie de Lijt et 

tamquam ad investitum ecclesie de Lijt (dg: sitarum in parochia) 

quocumque locorum situarum. Testes datum (dg: d) supra. Tradentur littere 
!predicto Johanni de Straten. 

 

BP 1177 f 376r 03 zo 11-08-1387. 

Petrus Reeuwe en zijn zoon Willelmus Reeuwe beloofden aan hr Gerardus van 

het Hof en Arnoldus van Goerle clericus, tbv hen en hr Johannes van den 

Wijer investiet van Lijt, 15½ Brabantse dobbel of de waarde in goud met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Petrus Reeuwe et Willelmus Reeuwe eius filius promiserunt indivisi super 

omnia domino Gerardo de Curia presbitro et Arnoldo de Goerle clerico ad 

opus sui et ad opus domini Johannis van den Wijer investiti de Lijt seu 

ad opus alterius eorundem (dg: quinq) quindecim et dimidium Brabant 

dobbel seu valorem in auro ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 04 do 22-08-1387. 

Johannes van Eijcke de oudere ontlastte Wijnricus den Platijnmaker zvw 

Fredericus snijder van alle schulden, aan hem beloofd door voornoemde 

Wijnricus. 

 

Johannes de Eijcke senior quitum clamavit Wijnricum #den Platijnmaker# 

filium quondam Frederici sartoris ab omnibus (dg: deb pro) debitis 

promissis sibi a dicto Wijnrico in litteris scabinorum a quocumque 

evoluto usque in diem presentem. Testes Gemert et Erpe datum in octavis 

assumptionis. 

 

BP 1177 f 376r 05 do 22-08-1387. 

Ghibo Pels verwer beloofde aan Nijcholaus Hagen 29 Hollandse dobbel, 45 

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

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Ghibo Pels tinctor promisit Nijcholao Hagen viginti novem Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad 

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

datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 06 do 22-08-1387. 

Johannes van Engelant zvw Arnoldus van Engelant beloofde aan Arnoldus van 

Goerle clericus, tbv hem en hr Johannes van den Wijer investiet van Lith en 

hr Gerardus van het Hof priester, 11 Hollandse dobbel en 3 gulden of de 

waarde in goud, en 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1388) te leveren. 

 

Johannes de Engelant filius quondam Arnoldi de Engelant promisit Arnoldo 

de Goerle clerico ad opus sui et ad opus domini Johannis van den Wijer 

investiti de Lijt et domini Gerardi de Curia presbitri seu alterius eorum 

undecim Hollant dobbel et III florenos seu valorem in auro et sex modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Gemert et Aa datum supra. 
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BP 1177 f 376r 07 do 22-08-1387. 

Mr Gherlacus zv Johannes van Ghemert machtigde zijn broer Johannes zijn 

cijnzen, renten, enz te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Magister !Gherlacus filius Johannis de Ghemert dedit potestatem Johanni 

suo fratri monendi etc suos census redditus etc et bona sua regendi usque 

ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 08 do 22-08-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen en Johannes zv Truda. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis et Johanne 

filio Trude. Acta in camera (dg: pre) anno LXXX septimo in octavis 

assumptionis Marie hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 376r 09 do 29-08-1387. 

Ludovicus zv Hubertus van Ghemert en zijn voornoemde vader Hubertus droegen 

over aan Arnoldus Koijt een b-erfcijns van 4 oude schilden of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit goederen 

gnd ten Heuvel, behorend aan Johannes Scillinc, in Nuenen, welke cijns aan 

voornoemde Ludovicus was verkocht door voornoemde Johannes Scillinc. 

 

Ludovicus filius Huberti de Ghemert et dictus [Hubertus eius] (dg: f) 

pater hereditarium censum quatuor (dg: aude) aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie purificationis ex bonis dictis ten 

Hoevel #spectantibus ad Johannem Scillinc# sitis in parochia de Nuenen et 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis venditum dicto (dg: Huberto) Ludovico a dicto 

Johanne Scillinc prout in litteris hereditarie (dg: vendiderunt) 

#supportaverunt# Arnoldo Koijt cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte 

eorum deponere. Testes Erpe et Ywanus datum in festo decollacionis 

Johannis. 

 

BP 1177 f 376r 10 do 29-08-1387. 

Ogerus gnd Vinsot droeg over aan Albertus Buc van Lijt 60 gulden, aan hem 

beloofd door Jacobus zvw Johannes Wrede van Herpen. 

 

Ogerus dictus Vinsot sexaginta florenos communiter gulden vocatos 

promissos sibi a Jacobo filio quondam Johannis Wrede de Herpen prout in 

litteris supportavit Alberto Buc de Lijt cum litteris et [jure]. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 11 do 29-08-1387. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke beloofde aan Johannes van Aelst snijder 29 

gulden met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1387) te betalen. 

 

Henricus filius Gerardi de Eijcke promisit Johanni de Aelst sartori 

viginti novem florenos dictos gulden ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 12 do 29-08-1387. 

Ghisbertus die Veer verkocht aan Willelmus Meus soen, tbv Elizabeth van 
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Dommellen, een lijfrente91,92 van 5 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een kamp, 4 morgen groot, in de dingbank van 

Meerwijk, ter plaatse gnd Husen Egghen, tussen Hugo Swartoge enerzijds en 

Gerardus Kater anderzijds. 

 

Ghisbertus die Veer legitime vendidit Willelmo Meus soen ad opus 

Elizabeth de Dommellen vitalem pensionem quinque aude scilde seu valorem 

solvendam anno quolibet [ad vitam dicte] Elizabeth [et non ultra] 

nativitatis Johannis ex campo quatuor iugera terre continente sito in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto Husen Egghen inter hereditatem 

Hugonis Swartoge ex uno et inter hereditatem Gerardi Kater ex alio 

promittens super habita (dg: h) et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. 

Testes datum supra. (dg: tradetur littera dicto Willelmo). 

 

BP 1177 f 376r 13 do 29-08-1387. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan voornoemde Willelmus 17½ oude schild na 

maning te betalen, ingeval voornoemde Elizabeth van Dommelen binnen een 

jaar overleden zou zijn. 

 

Dictus Ghisbertus promisit super omnia dicto Willelmo si dicta Elizabeth 

de Dommelen decesserit infra annum datam presentium sine medio sequentem 

extunc dictus Ghisbertus dabit dicto Willelmo XVII et dimidium aude 

scilde ad eius monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 14 do 29-08-1387. 

Mechtildis dvw Adam van der Masen van Empel verkocht aan Adam Kathelinen 

soen van Merewijc 3 stukken land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

die Steeg, (1) in een kamp van wijlen Goeswinus Cnode, tussen Rodolphus van 

den Grave enerzijds en voornoemde Adam Kathelinen soen van Merewijc 

anderzijds, (2) tussen voornoemde Adam Kathelinen soen van Merewijc 

enerzijds en Elizabeth wv Denkinus gnd Lu anderzijds, (3) tussen voornoemde 

Elizabeth enerzijds en Stephanus gnd Raets soen anderzijds, welke drie 

stukken aan haar, toen ze weduwe was, gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, belast met sloten. 

 

Mechtildis filia quondam Ade van der Masen #de Empel# cum tutore tres 

pecias terre sitas in jurisdictione de Empel (dg: quarum) in loco dicto 

die Steghe quarum una in campo quondam Goeswini Cnode inter hereditatem 

Rodolphi van den Grave ex uno et inter hereditatem Ade Kathelinen soen 

#de Merewijc# ex alio secunda inter hereditatem dicti Ade Kathelinen soen 

#de Merewijc# ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam 

Denkini dicti Lu ex alio et tercia inter hereditatem iamdicte Elizabeth 

ex uno et inter hereditatem Stephani dicti Raets soen ex alio sunt site 

(dg: here ve) et que sibi in sede sue viduitatis de morte quondam suorum 

parentum successione sunt advolute vendidit dicto Ade Kathelinen soen de 

Merewijc promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis slotis ad hoc de ure specantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 15 do 29-08-1387. 

Johannes Wellen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Wellen soen prebuit et reportavit (dg: d). Testes datum supra. 

 

                         
91 Zie → BP 1179 p 709r 09 di 01-07-1393, Elizabeth dvw Godefridus van 

Dommellen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Ghisbertus die Vere van Empel met zijn goederen. 
92 Zie → BP 1179 p 709r 10 di 01-07-1393, machtiging onder meer lijfrenten 

te manen. 
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BP 1177 f 376r 16 do 29-08-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoopster 43 gulden met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte (dg: venditori) venditrici XLIII gulden ad 

nativitatis [Jo]h[annis] proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 376r 17 do 29-08-1387. 

Herbertus gnd Herberen van Boningen, Arnoldus van Gheijnt, Godefridus van 

den Hezeacker en Henricus Aben beloofden aan Arnoldus Kathelinen soen 

....... ?en ....... Mabelia wv Leonius van Langvelt 21 gulden met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Herbertus dictus Herberen de Boningen Arnoldus de Gheijnt Godefridus van 

den (dg: He) Hezeacker et Henricus Aben promiserunt Arnoldo Kathelinen 

soen ....... ....... ....... ....... ....... Mabelie (dg: de L) relicte 

quondam Leonii de Langvelt XXI gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum!. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376r 18 do 29-08-1387. 

....... ....... beloofden ....... schadeloos te houden. 

 

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

 

1177 mf10 D 05 f.376v. 

 in festo decollacionis Johannis: donderdag 29-08-1387. 

 anno LXXX octavo mensis marcii in profesto Benedicti: 

  vrijdag 20-03-1388 

 Quinta post Egidii: donderdag 05-09-1387. 

 

BP 1177 f 376v 01 do 29-08-1387. 

Gerardus zv Gerardus van Mulsen droeg over aan Johannes zvw Lambertus van 

den Petelaer zijn deel in een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Adam van Mierd enerzijds en erfgoed van Johannes 

van Rode anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat tot aan de 

stadsmuur. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) Gerardi de Mulsen totam partem et omne jus 

sibi competentes in domo et area sita in Busco ad vicum dictum Boerde 

inter hereditatem Ade de Mierd ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Rode ex alio tendente a dicto vico ad murum oppidi de Busco supportavit 

Johanni filio quondam Lamberti van den Petelaer promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Aa datum in 

festo decollacionis Johannis. 

 

BP 1177 f 376v 02 do 29-08-1387. 

Johannes zv Johannes van Os gewantsnijder verkocht aan Petrus Pels een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) de 

helft van 4 morgen land, van Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

gelegen achter het klooster van Porta Celi, tussen wijlen Johannes Loze 

enerzijds en wijlen Henricus zvw Matheus anderzijds, te weten de helft die 

ligt richting de plaats Dungen, (2) een stuk land gnd die Lede dat was van 

voornoemde wijlen Henricus zv Matheus, gelegen naast voornoemde 4 morgen, 

welke helft van voornoemde 4 morgen en welk stuk land Gerardus van Berze 

aan eerstgenoemde Johannes en diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Gerardus 

geschonken had, deze helft belast met 12 schelling aan de stad Den Bosch en 

een b-erfcijns van 17½ schelling gemeen paijment. 

 

Johannes filius Johannis de Os pannicide hereditarie vendidit Petro Pels 

hereditarium censum IIII librarum monete solvendum hereditarie 
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purificationis et ex medietate quatuor iugerum terre de mille iugeribus 

terre communitatis opidi de Busco sitorum retro conventum de Porta Celi 

prope Buscum inter hereditatem quondam Johannis Loze et inter hereditatem 

quondam Henrici filii quondam Mathei ex alio scilicet ex illa medietate 

dictorum quatuor iugerum terre que sita est versus locum dictum (dg: dcm) 

Dunghen atque ex quadam (dg: ...) pecia terre dicta die Lede que fuerat 

dicti quondam Henrici filii Mathei sita iuxta dicta quatuor iugera terre 

quam medietatem dictorum quatuor iugerum terre et quam peciam terre 

Gerardus de Berze dederat primodicto Johanni cum Heijlwige sua uxore 

filia dicti Gerardi nomine dotis prout in litteris quas vidimus 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XII solidis 

oppido de Busco et hereditario censu decem et septem et dimidii solidorum 

communis pagamenti dicta medietate prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Ywanus et Rover datum supra. 

 

BP 1177 f 376v 03 do 29-08-1387. 

Johannes van Os gewantsnijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Os pannicida prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376v 04 vr 20-03-1388 

Arnoldus Cleijnman zvw Hermannus Swertveger, Henricus Venbossche ev 

Mechtildis dvw Hermannus Sweertveger, Willelmus Mijnnemere ev Katherina dvw 

voornoemde Hermannus, Johannes van Amersoijen ev Heijlzueta dvw voornoemde 

Hermannus, Heijlwigis dvw Theodericus Spiker en Arnoldus Hoernken ev 

Katherina dvw voornoemde Theodericus Spiker deden tbv het klooster Porta 

Celi afstand van alle erfelijke en gerede goederen van wijlen hr Henricus 

Sweertveger prior van Porta Celi. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker beloofde dat zijn moeder, Elizabeth, nimmer 

rechten hierop zal doen gelden. 

Uitgezonderd zijn (1) de goederen die aan hen gekomen waren bij erfdeling 

tussen de prior van het klooster en voornoemde personen, (2) een b-erfcijns 

van 45 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

waarin Sijzarius smid woont, welke cijns Rikelingis ev Arnoldus gnd 

Cleijnael, tbv haar en haar kinderen verwekt door voornoemde Arnoldus, 

gekocht had van Godescalcus van Meghen zv Nijcholaus van Meghen, (3) 1 

morgen land van voornoemde wijlen Hermannus Swertvegher, in het gebied van 

Empel, ter plaatse gnd die Asmit. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Sijmon van Mijrabellum, Hubertus Steenwech, Henricus Grove, Boudewinus zvw 

Johannes Boudewini en Hermannus Venbossche. 

 

#Arnoldus Cleijnman filius quondam Hermanni Swertveger# Henricus 

Venbossche maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filie quondam Hermanni 

Sweertveger Willelmus Mijnnemere maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Hermanni (dg: sue uxoris filie 

d) Johannes de Amersoijen maritus et tutor legitimus Heijlzuete sue 

uxoris filiarum dicti quondam Hermanni (dg: f) Heijlwigis (dg: dicte) 

filia quondam (dg: Johannis) #Theoderici# Spiker (dg: cum tutore) et 

Arnoldus Hoernken maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filie dicti quondam (dg: Johannis) #Theoderici# Spiker super 

omnibus et singulis bonis hereditariis et paratis quondam domini Henrici 

Sweertveger prioris olim conventus de Porta Celi et in quibus idem 

quondam (dg: dominus) #frater# Henricus decessit quocumque locorum 

locorum consistentibus sive sitis et super jure ad opus conventus de 

Porta Celi renunciaverunt promittentes ratam servare et nunquam jus in 

premissis impetere. (dg: Quo facto .. dictus Henricus Venbossche promisit 

super omnia quod ipse Herman Arnoldum Cleijnael filium dicti quondam 

Hermanni perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis 

habere) insuper Henricus filius quondam Pauli Kersmaker promisit super 

habita et habenda quod ipse Elizabeth suam matrem perpetue talem habebit 
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quod (dg: q) nunquam presumet se jus in premissis habere salvis tamen eis 

omnibus (dg: predictis) omnibus bonis que eis mediante hereditaria 

divisione prius habita inter priorem dicti conventus et inter dictas 

personas (dg: prout in litteris) cesserunt in partem prout in litteris ac 

hereditario censu (dg: quinquaginta quinque) #XLV# solidorum solvendo 

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

in Busco in vico Hijnthamensi in qua Sijzarius faber moratur (dg: solven 

he) quem censum Rikelingis (dg: ?mater) uxor Arnoldi dicti Cleijnael ad 

opus sui et ad opus puerorum suorum ab ipsa et ab eodem Arnoldo pariter 

genitorum erga (dg: ..) Godescalcum de Meghen filium Nijcholai de Meghen 

emendo acquisiverat prout in literis salvo eis eciam uno jugero terre 

dicti quondam Hermanni Swertvegher sito in territorio de Empel in loco 

dicto die Assmiit. Acta in camera presentibus Sijmone de [Mijra]bello 

Huberto Steenwech Henrico Grove Boudewino filio quondam (dg: ..) Johannis 

Boudewini et Hermanno Venbossche testibus datum anno LXXX octavo mensis 

marcii in profesto Benedicti hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 376v 05 do 05-09-1387. 

Henricus zvw Henricus die Wilde van Oerscot gaf uit aan zijn broer Johannes 

zvw voornoemde Henricus alle erfgoederen die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn vader, voornoemde Henricus, gelegen onder Oirschot, ter 

plaatse gnd Spoordonk; de uitgifte geschiedde voor de lasten, en thans voor 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Spoordonk te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot 

onderpand een akker gnd die Hilsdonk, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen 

Henricus van Audenhoven enerzijds en Katherina Goeswijns anderzijds. 

 

Solverunt ambo. (dg: Johe). 

Henricus filius quondam Henrici die Wilde de Oerscot omnes hereditates 

sibi de morte dicti quondam Henrici sui patris hereditarie advolutas (dg: 

s) quocumque locorum infra parochiam de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc 

sitas ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio dicti 

quondam Henrici suo fratri ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus 

exinde jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis (dg: supra dictas hereditates tradenda) in Spoerdonc 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam deponere et alter 

[re]promisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes agrum terre dictum 

die Hilsdonc situm in dicto loco Spoerdonc vocato inter hereditatem (dg: 

liberorum) Henrici de Audenhoven ex uno et inter hereditatem Katherine 

Goeswijns ex alio ad pignus imposuit. Testes Luce et Berwout datum quinta 

post Egidii. Tradentur ambe littere dicto Henrico. 

 

BP 1177 f 376v 06 do 05-09-1387. 

Johannes Zueteric beloofde aan Johannes van den Broec een n-erfcijns van 20 

gulden van Holland of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle 

erfgoederen van eerstgenoemde Johannes, onder Oirschot gelegen. 

 

Johannes Zueteric promisit se daturum et soluturum Johanni van den Broec 

hereditarium censum XX (dg: aude scilde) florenorum monete Hollandie seu 

valorem hereditarie purificationis ex omnibus bonis primodicti Johannis 

quocumque locorum infra parochiam de Oerscot sitis ut dicebat promittens 

super omnia (dg: suffic) habita et habenda sufficientem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 376v 07 do 05-09-1387. 

Arnoldus van Loe zvw Henricus gnd Metten soen beloofde aan Johannes van den 

Broec een n-erfcijns van 5 gulden van Holland of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit goederen gnd te Lake van wijlen Arnoldus van den Loe, 

in Sint-Oedenrode. 
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Arnoldus de Loe filius quondam Henrici dicti Metten soen promisit se 

daturum et soluturum Johanni van den Broec hereditarium censum quinque 

florenorum monete Hollandie seu valorem hereditarie purificationis ex 

bonis dictis te Lake (dg: dicti) #quondam# Arnoldi #van den Loe# sitis in 

parochia de Roce sancte Ode promittens super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376v 08 do 05-09-1387. 

Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns verkocht aan Gerardus van Duusborch een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Johannes zv Johannes gnd 

Meeus beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Onrode, tussen wijlen Gerardus van Berze enerzijds en Johannes gnd Moen 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd Gerijt Knits? Hof, aldaar, tussen wijlen 

voornoemde Gerardus van Berze enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, 

(3) een stuk land aldaar, tussen Willelmus Mijnnemere enerzijds en Elijas 

dv Aleijdis van der Laerscot anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Goeswijns hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes filius 

Johannis dicti Meeus promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni 

hereditarie purificationis et in Busco traditurum de et ex domo et orto 

sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem 

quondam Gerardi de Berze ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Moen 

ex alio item ex pecia terre dicta Gherijt Knits? Hof sita ibidem inter 

hereditatem dicti quondam Gerardi de Berze ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio item ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem Willelmi 

Mijnnemere ex uno et inter hereditatem Elije filie Aleijdis van der 

Laerscot ex alio prout in litteris vendidit Gerardo de Duusborch 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376v 09 do 05-09-1387. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns verkocht aan Gerardus van 

Duusborch een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen wijlen 

Gerardus van Berze enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 6 

cijnshoenderen aan de grondheer. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes venditor peciam terre sitam in parochia de Bucstel in 

loco dicto Onrode inter hereditatem quondam Gerardi de Berze ex uno et 

inter (dg: hereditatem domini de Bucstel) communem plateam ex alio (dg: 

tenden) hereditarie vendidit Gerardo de Duusborch promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: sep) sex pullis censualibus domino 

fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376v 10 do 05-09-1387. 

Henricus Sluijsman beloofde aan Willelmus van Waderle 11 Hollandse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus Sluijsman promisit Willelmo de (dg: Wadelre) Waderle XI Hollant 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 376v 11 do 05-09-1387. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe en Theodericus Luwe zvw Theodericus Proefts 

soen van Empel beloofden aan Willelmus zvw Johannis gnd Stevens soen van 

Enghelen 31 gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 
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Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe et Theodericus (dg: f) Luwe 

filius quondam [T]heoderici Proefts soen de Empel promiserunt Willelmo 

filio Johannis quondam J dicti Stevens soen de Enghelen XXXI gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf10 D 06 f.377. 

 Quinta post Egidii: donderdag 05-09-1387. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 06-09-1387. 

 in vigilia nativitatis Marie: zaterdag 07-09-1387. 

 in vigilia nativitatis Marie anno LXXX septimo: zaterdag 07-09-1387. 

 

BP 1177 f 377r 01 do 05-09-1387. 

Johannes Buekentop verkocht aan Henricus van Merlaer een erfgoed93 met 

gebouwen in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Theodericus van Hoculem enerzijds en erfgoed van Johannes anderzijds, 

in breedte strekkend van voornoemde Theodericus van Hoculem tot aan een 

oude muur, minus 1 voet erfgoed in breedte buiten die muur, welke muur en 

voet erfgoed voornoemde Johannes behoudt, en welk erfgoed achterwaarts op 

het eind bij het water 23 voet breed is, belast met 3 pond 10 schelling 

geld, gaande uit voornoemd erfgoed en uit een ander erfgoed van voornoemde 

Johannes, die voornoemde koper vanaf nu, onder verband van eerstgenoemd 

erfgoed, zal betalen. 

 

Johannes Buekentop quandam hereditatem #cum suis edificiis# sitam in 

Busco ad finem Hijnthamensem inter hereditatem Theoderici de Hoculem ex 

uno et inter hereditatem Johannis ex alio et qua he[ereditas primo]dicta 

(dg: q) tendit (dg: a) in latitudine (dg: ad) a dicta hereditate dicti 

Theoderici de Hoculem usque ad quendam antiquum murum ibidem minus una 

pedata hereditatis in lat[itudine] extra dictum murum quem murum et 

pedatam hereditatis extra dictum murum #usque primodictam hereditatem# 

dictus Johannes libere obtinebit et que hereditas primodicta continet 

retro in fine iuxta aq[uam] XXIII pedatas (dg: in ..) in latitudine ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico de (dg: B) Merlaer promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis III libris et X solidis 

monete ex dicta hereditate et ex reliqua hereditate eiusdem Johannis 

ibidem sita de jure solvendis quem censum dictus emptor promisit nunc 

deinceps sub obligatione primodicte hereditatis solvere ex hereditate 

primodicta sic quod primodicto Johanni dampna exinde (dg: ex) #supra 

reliquam suam hereditatem# non eveniant. Testes Luce et Berwout datum 

quinta post Egidii. 

 

BP 1177 f 377r 02 do 05-09-1387. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 377r 03 do 05-09-1387. 

Henricus zvw Matheus gnd Wouters soen verkocht aan Jutta van den Aker een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 9 lopen roggeland, in Esch, tussen Henricus Dicbier 

enerzijds en kvw Walterus van den Loe anderzijds, (2) een tuin op deze 9 

lopen gelegen, belast met lasten. 

 

Henricus filius quondam Mathei dicti Wouters soen hereditarie vendidit 

(dg: Ju) Jutte van den Aker hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex novem lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Essche inter hereditatem Henrici Dicbier ex uno et inter hereditatem (dg: 

                         
93 Zie → BP 1178 f 018r 01 do 06-02-1388, overdracht van dit erfgoed. 
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W) liberorum quondam Walteri van den Loe ex alio et ex domo supra dictas 

IX lopinatas consistente ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 377r 04 do 05-09-1387. 

Johannes van Beke zvw Philippus verkocht aan Johannes Becker, tbv 

Enghelberna van Essche, een b-erfcijns94 van 6 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder enerzijds en 

erfgoed van Ghibo gnd Bijnhuijs anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Johannes gnd die Rode en zijn vrouw Jutta dvw Rijxkinus 

Bijnhuijs wv Everardus van Amersoijen. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area sita in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam domini Willelmi de 

Busco militis ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti Bijnhuijs ex 

alio venditum sibi a Johanne dicto die Rode et Jutta eius uxore filia 

quondam Rijxkini Bijnhuijs relicta quondam quondam Everardi de Amersoijen 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Becker ad opus Enghelberne 

de Essche supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Rover datum 

supra. 

 

BP 1177 f 377r 05 vr 06-09-1387. 

Hilla wv Henricus Werts beloofde aan Arnoldus Wonder Kijel, tbv Rutgherus 

van Erpe, 100 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Hilla (dg: relc) relicta quondam Henrici Werts promisit Arnoldo Wonder 

#!Kijel ad opus Rutgheri de Erpe# centum aude scilde seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum sexta post Egidii. 

 

BP 1177 f 377r 06 vr 06-09-1387. 

Adam Luwe zvw Johannes Luwe verkocht aan Albertus Wael een n-erfpacht van 6 

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

(1) goederen, gnd te Boerdonk, die eertijds waren van Gerardus van 

Boerdonc, in Erp, ter plaatse gnd Boerdonk, met toebehoren zowel onder Erp 

en Beek bij Aarle, als daarbuiten, (2) een beemd, in Beek bij Aarle, naast 

de plaats gnd Beek, tussen de gemeint van Erp enerzijds en het water gnd 

die Aa anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Adam Luwe filius quondam Johannis Luwe hereditarie vendidit Alberto Wael 

hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis te 

Boerdonc que fuerant (dg: quondam) dudum Gerardi de Boerdonc sitis in 

parochia de (dg: Oe) Erpe ad locum dictum Boerdonc atque ex agris pratis 

pascuis et ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum tam infra parochiam de Erpe quam infra parochiam de 

(dg: d) Beke prope Arle !quam Erp extra easdem parochias consistentibus 

sive sitis (dg: q) atque ex quodam prato dicti venditoris sito in 

parochia de Beke prope (dg: Be) Arle iuxta locum dictum Beke inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Erpe ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Rover et Aa datum supra. 

 

                         
94 Zie → BP 1178 f 288r 04 ma 22-08-1390, Johannes Becker zvw Johannes gnd Heirde droeg de 
cijns over aan Henricus van den Kloot, tbv het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 
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BP 1177 f 377r 07 vr 06-09-1387. 

Godefridus van Dommellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Dommellen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 377r 08 za 07-09-1387. 

Johannes zvw Johannes van Achel droeg over aan Arnoldus Heijme het 

vruchtgebruik, dat zijn moeder jkvr Maria wv voornoemde Johannes had, in 

een hoeve van wijlen voornoemde Johannes, gnd ten Hulze, in Sint-Oedenrode, 

welk vruchtgebruik aan hem was overgedragen door voornoemde jkvr Maria. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Achel usufructum ac totum jus vitalis 

possessionis quem et quod domicella Maria eius mater relicta dicti 

quondam Johannis habuit (dg: ac) seu quoad vitam suam habere (dg: habere 

p) debuit aut potuit quovis modo in quodam manso dicti quondam Johannis 

dicto communiter ten Hulze sito in parochia de Rode sancte Ode atque in 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

situatis supportatum sibi a dicta domicella Maria prout in litteris 

supportavit Arnoldo Heijme cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Berwout datum in 

vigilia nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 377r 09 za 07-09-1387. 

Johannes zvw Johannes van Achel en Johannes van den Loe zvw Arnoldus van 

Loe beloofden aan Arnoldus Heijme, ingeval voornoemde Arnoldus Heijme of de 

goederen gnd te Hulze van wijlen voornoemde Johannes, nu behorend aan 

voornoemde Arnoldus Heijme, door de rector van het altaar van Sint-Jan in 

de kerk van Sint-Oedenrode, wegens een b-erfcijns van 4 pond (dg: oude 

pecunia) of enige erfcijns, die door voornoemde rector gevraagd wordt uit 

voornoemde goederen, wordt aangesproken dan wel uitgewonnen, dat dan 

voornoemde Johannes en Johannes voornoemde cijnzen zullen betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Achel et Johannes van den Loe #filius 

quondam Arnoldi de Loe# promiserunt indivisi super habita et habenda 

Arnoldo Heijme quod si dictus Arnoldus Heijme aut #dicta# bona (dg: 

dicta) te Hulze cum suis attinentiis (dg: impetentur occacione 

hereditarii census IIII librarum antiquarum) #dicti quondam Johannis nunc 

ad dictum Arnoldum Heijme spectantia# a rectore qui #est vel# fuerit pro 

tempore altaris sancti Joahnnis siti in ecclesie #de Rode# sancte Ode seu 

ab alioquo ab eo causam habente seu ab aliquo ex parte et nomine (dg: d) 

eiusdem rectoris occacione #alicuius# hereditarii census (dg: quatuor 

librarum antiq pecunie quem censum) #quatuor librarum seu alicuius 

hereditarii census# qui census #a# dicto rectore (dg: annuatim exinde 

dicitur solvendus extunc) #ex dictis bonis petentur et monentur# 

impeterentur in judicio spirituali vel seculari #et simili via juris in 

judicio spirituali vel ....... evincentur# extunc ipsi Johannes et 

Johannes ....... (dg: huiusmodi dictum Arnoldum et dicta bona cum suis 

attinentiis ab impeticione huiusmidi impeticione et a solucione dicti 

census et a dampnis exinde ex evenientibus seu eventuris quovis modo 

indempnes servabunt in qu prout et in quantum ipsi huiusmodi dampna per 

duos testes sive fuerant oppidani seu non oppidani sive scabini seu non 

scabini probare poterint et docere) huiusmodi census postquam dicto 

Arnoldo seu ad et supra dicta bona evictus fuerit solvent (dg: et de) 

annuatim et perpetue simul cum arrestadiis de dictis censibus #protunc# 

deficientibus sic quod dicto Arnoldo neque supra (dg: supra) dicta bona 

cum suis attinentiis dampna exinde non eveniant quovis modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 377r 10 za 07-09-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van Middegael, Johannes Scrage, Jacobus Loze en 
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Arnoldus Hoernken. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addita fide prestita etc acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Middegael Johanne Scrage Jacobo Loze 

Arnoldo Hoernken acta in camera in vigilia (dg: ..) nativitatis Marie 

anno LXXX septimo hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 377r 11 za 07-09-1387. 

(dg: Johannes zv Johannes van Achel en Johannes van den Broec beloofden 

Johannes van Loe schadeloos te houden.) 

 

(dg: Johannes filius Johannis de Achel et Johannes van den Broec 

promiserunt indempnem servare Johannem de Loe. Testes datum supra.). 

 

BP 1177 f 377r 12 za 07-09-1387. 

Johannes zvw Johannes van Achel en Johannes van Broec beloofden voornoemde 

Johannes van Loe schadeloos te houden. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Achel et Johannes de (dg: Loe) Broec 

promiserunt dictum Johannem de Loe indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 377r 13 za 07-09-1387. 

Arnoldus Heijme beloofde dat, indien een rente van 1 vracht hooi door erfg 

vw Rutgherus Moedels op voornoemde goederen, gnd ten Hulze, wordt 

uitgewonnen, dat dan voornoemde Johannes van Achel ontlast zal zijn van 

deze vracht hooi en van de belofte van garantie, door voornoemde Johannes 

gedaan aan voornoemde Arnoldus, van voornoemde goederen, voorzover die 

belofte voornoemde vracht hooi aangaat. In dat geval zal voornoemde 

Johannes achterstallige termijnen van deze rente voor zijn rekening nemen. 

 

Arnoldus Heijme promisit super omnia #dictum# Johannem (dg: f) de Achel 

quod si huiusmodi redditus unius plaustri feni ab heredibus quondam 

Rutgheri #Moedels# ad et supra dictum! bonum? ten Hulze cum suis 

attinentiis via juris evincetur extunc (dg: J) dictus Johannes (dg: a 

exinde e) ab huiusmodi plaustro feni (dg: erit quit) et a (dg: solucione) 

promissione warandie (dg: di) facta per dictum Johannem prefato Arnoldo 

de dictis bonis cum suis attinentiis erit quitus in quantum huiusmodi 

promissio warandie concernit (dg: de) huiusmodi plaustrum feni videlicet 

dictus Johannes arrestadia usque #in diem presentem# (dg: ad illud 

temporem quo huiusmodi plaustrum feni erit fuerit .. actum) deficientia 

et non soluta solvere tenebitur salva tamen dicto Arnoldo huiusmodi 

promissione warandie quoad alia in suo vigore permansura. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 377r 14 za 07-09-1387. 

Johannes van Achel en Johannes van den Broec verklaarde dat Arnoldus Heijme 

voldaan heeft (1) 1000 gulden geld van Holland en van Gelre, (2) 200 

gulden, geld van Oijen, (3) andere geldsommen, die voornoemde Arnoldus aan 

hen verschuldigd was, wegens voornoemde goederen ten Hulze. 

 

Johannes de Achel et Johannes van den Broec palam recognoverunt eis per 

Arnoldum Heijme fore satisfactum de mille florenis dictis gulden monete 

Hollandie monete (dg: Hollandie) #Gelrie# et a ducentis florenis monete 

Oijen (dg: quos) et ab omnibus pecuniarum summis quos et quas dictus 

Arnoldus eis seu eorum alteri debebat ....... ?occacione dictorum bonorum 

ten Hulze cum suis attinentiis clamantes inde [quitum]. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf10 D 07 f.377v. 

 in vigilia nativitatis Marie: zaterdag 07-09-1387. 
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 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 10-09-1387. 

 

BP 1177 f 377v 01 za 07-09-1387. 

Arnoldus zvw Engbertus Writer verkocht aan Arnoldus Hoernken een b-erfcijns 

van 28 schelling 6 penning, 1 oude groot Tournoois etc voor 16 penningen 

gerekend of de waarde, die Fredericus bakker eertijds betaalde, een helft 

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

wijlen Zibbo snijder, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast het woonhuis 

van wijlen Henricus Boemelkens. 

 

Arnoldus filius quondam Engberti Writer hereditarium censum XXVIII 

solidorum #et sex denariorum# grosso Turonensi denario antiquo etc pro 

XVI denariis computato seu valorem (dg: quam se solvendum habere mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex) quam Fredericus Pistor dudum solvere 

consuevit hereditarie !Domini et mediatim Johannis de hereditate quondam 

Zibbonis sut[oris] sita in Busco ad vicum Orthensem iuxta domum mansionis 

quondam Henrici Boemelkens ut dicebat vendidit Arnoldo Hoernken 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Luce et Berwout datum in 

vigilia nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 377v 02 za 07-09-1387. 

Ghibo van den Gheijne verwekte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo van den Gheijne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 377v 03 di 10-09-1387. 

De broers hr Johannes priester en Boudewinus, kvw Johannes zv Boudewinus, 

Willelmus Waerloes ev Aleijdis en Henricus van Erpe ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Johannes, maakten een erfdeling van goederen die aan hen gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes. 

Voornoemde hr Johannes kreeg de hoeve gnd Kukhoven van voornoemde wijlen 

Johannes, ter plaatse gnd Vinkel, met de beesten en het varend goed, uit 

welke hoeve de hertogencijns betaald moet worden en een b-erfpacht van 4 

mud rogge, Bossche maat. 

 

Dominus Johannes presbiter Boudewinus fratres liberi quondam Johannis 

filii Boudewini Willelmus Waerloes maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris et Henricus de Erpe maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filiarum dicti quondam Johannis palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam b[onis] eis de morte dicti 

quondam Johannis successione advolutis ut dicebant mediante qua divisione 

(dg: b) mansus dictus Kuchoven dicti quondam Johannis situs in loco dicto 

Vinckel cum suis attinentiis universis et cum bestiis et bonis 

pecoralibus #dicti quondam Johannis# supra dictum mansum consistentibus 

et (dg: quibus ..) !quo manso cum suis attinentiis census domini ducis 

(dg: et here) et hereditaria paccio quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco annuatim de jure sunt solvendi ut dicebant dicto domino Johanni ut 

alii recognoverunt super quibus et jure promittentes ratam servare et 

dampna equaliter portabunt et si quid plus ex dicto manso cum suis 

attinentiis de jure fuit solvendum hoc ipsi et alii equaliter portabunt. 

 

BP 1177 f 377v 04 di 10-09-1387. 

Voornoemde Willelmus Waerloes ev Aleijdis dvw Johannes zv Boudewinus kreeg 

(1) de helft in een hoeve in Vinkel, waarin Margareta gnd Denkens als 

hoevenares woont, met de beesten en het varend goed, uit welke helft 33 

oude penningen aan de hertog betaald moeten worden en, namens de naburen, 6 

schelling nieuwe cijns ook aan de hertog (2) een b-erfpacht van 2½ mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen Johannes uit geheel voornoemde 

hoeve beurde, (3) een steeg aldaar, naast voornoemde hoeve, die voornoemde 

wijlen Johannes verworven had van hr Rijcoldus ridder, uit welke steeg een 
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erfcijns van 17 schelling 10 penning gemeen paijment betaald wordt aan erfg 

vw Reijnerus van Barleham, en 3 schelling 3 penning nieuwe cijns aan de 

hertog, (4) een b-erfcijns van 16 pond geld, die voornoemde wijlen Johannes 

beurde uit goederen van wijlen Johannes van Ghestel, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Rumel, (5) een b-erfcijns van 29 pond geld, gaande uit een 

huis en erf van Arnoldus gnd Gruijter wisselaar, in Den Bosch, aan de 

Markt, uit welke cijns van 29 pond aan Nijcholaus van Berze 40 schelling 

betaald worden, aan Metta Loijers 8 schelling gemeen paijment, en aan 

dekaan en kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch 9 schelling paijment. 

 

Et mediante qua divisione medietas que ad dictum quondam Johannem 

hereditario jure spectabat in quodam (dg: dm) manso sito in Vinckel (dg: 

in quo) et in attinentiis universis eiusdem mansi in quo manso Margareta 

(dg: de) dicta Denkens tamquam colona ad presens residet (dg: simul) 

atque (dg: pe) bestie et bona pecoralia #dicti quondam Johannis# supra 

dictum mansum consistentes atque hereditaria paccio duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Johannes 

solvendam annuatim et hereditarie ex (dg: dicto) iamdicto integro manso 

item quadam stega sita ibidem iuxta dictum mansum quam dictus quondam 

Johannes (dg: d) erga dominum Rijcoldum militem acquisiverat et ex (dg: 

?quadam) qua stega hereditarius census (dg: XVIII) XVII solidorum #et X 

denariorum# communis pagamenti heredibus quondam Reijneri de Barleham 

(dg: est solvendus annuatim) et tres (dg: den) #solidi et III denarii# 

novi census domino duci sunt solvendi annuatim et ex qua medietate dicti 

mansi XXXIII denarii antiqui duci annuatim sunt solvendi (dg: item here 

#solidorum et III denariorum ...... census#) et eadem medietate ex parte 

vicinorum ibidem sex solidi novi census domino duci eciam sunt solvendi 

item hereditarius census XVI librarum monete quem dictus quondam Johannes 

ex bonis quondam Johannis de Ghestel (dg: ann) sitis in (dg: Ghestel 

prope) parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Rumel annuatim 

habuit solvendum item hereditarius census viginti novem librarum monete 

solvendus ex domo et area Arnoldi dicti Gruijter campsoris sita in Busco 

ad forum et ex quo censu XXIX librarum (dg: . XL solidi a) Nijcholao de 

Berze XL solidi annuatim et Mette Loijers (dg: sex g) octo solidi 

communis pagamenti et decano et capitulo ecclesie sancti Johannis in 

Busco novi solidi pagamenti annuatim sunt solvendi et (dg: so) dandi 

dicto Willelmo cesserunt in partem promittentes ut supra per totum. 

 

BP 1177 f 377v 05 di 10-09-1387. 

Voornoemde Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus kreeg (1) 2 kamers met 

ondergrond van voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, aan de Markt, 

naast het kerkhof van de Minderbroeders, tussen de kamer van Johannes die 

Yode enerzijds en erfgoed van Godefridus Loijer anderzijds, uit welke 

kamers 6 pond 13 schelling 4 penning paijment95 betaald moeten worden !van 

de stad Den Bosch, (2) een b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, gaande uit 

een erfgoed van Heijlwigis Bams, in Littoijen, (3) een b-erfcijns van 40 

schelling oude pecunia, die voornoemde wijlen Johannes verworven had van 

                         
95 SAsH, OSA 1,  
Rekening 1 p.3 … Dits ontfaen van tijnse die men der stat erflic geldende is int halve jair 

voirscr. … Item Art Volken van sinen twe cameren III libras VI solidos VIII denarios 

[paijment]. Dit was rekengeld: “den auden scilt voir L s ende VI d paijment gerekent”. Daarom: 

pagamentum vertaald met paijment. 

Rekening 2 p.36 … Dits ontfaen van tijnse die men der voirs stat erfelic geldende is int halve 

jair voirscr. … p.37 Item Art Volcken van sinen twe cameren III lib VI s VIII d. 

Rekening 3 p.65 … Dits ontfaen van tijnse die men der voirs stat jairlix geldende is int halve 

jair voirscr. … p.66 … Item Art Volken van sinen twe cameren III lib VI s VIII d. 

Rekening 4 p.88 … Dits ontfaen van erfcijnsen die men der voirs stat jairlix geldende is int 

halve jair voirscr. … p.89 Item Aert Volken wijf van hoirren twe cameren III libras VI s VIII 

d. 

Rekening 5 p.117 … Dits ontfaen van tijnse die men der voirs stat erfelic geldende is int 

halve jair voirscr. … Item Aert Volken wijf van hoeren II cameren III libras VI s VIII d. 

Rekening 6 p.152 … Dits ontfaen van erfcijnsen die men der voirs stat jairlix gilt int halve 

jair voirscr. … Item Lisbet Art Volken wijf was van hoiren twe camere III libras VI s VIII d. 
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Theodericus van Steenre, (4) een b-erfcijns van 24 pond geld, die 

voornoemde wijlen Johannes beurde, gaande uit een erfgoed dat was van 

Johannes ?Heirt, in Den Bosch, naast de kerk van de Minderbroeders. 

 

Et mediante !divisione due camere cum suis fundis dicti quondam Johannis 

site in Busco ad forum iuxta cijmitherium fratrum minorum inter (dg: 

camera) cameram Johannis die (dg: Joh Yd) Yode ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Loijer ex alio et ex quibus cameris cum suis fundis 

sex libre XIII solidi et IIII d[enarii] pagamenti oppidi de Busco 

annuatim sunt solvendi item hereditarius census census quatuor librarum 

antique pecunie solvendus ex hereditate Heijlwigis Bams sita in 

Lijttoijen item hereditarius census XL solidorum antique pecunie quam 

(dg: Jo) dictus quondam Johannes erga Theodericum de Steenre acquisiverat 

item hereditarius (dg: s) census XXIIII librarum monete quem dictus 

quondam Johannes ex hereditate que fuerat Johannis He[?ir]t sita in Busco 

iuxta ecclesiam fratrum minorum solvendum habuit ut dicebant dicto 

Boudewino cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes per 

totum ut supra. 

 

BP 1177 f 377v 06 di 10-09-1387. 

Voornoemde Henricus van Erpe ev Elizabeth dvw Johannes zv Boudewinus kreeg 

(1) een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, naast erfgoed van wijlen Walterus van Oerle, uit welk huis 

en erf de hertogencijns betaald moet worden, 14 schelling paijment aan het 

klooster Porta Celi en een b-erfcijns van 20 gulden die Arnoldus Stamelart 

van den Kelder verworven had van voornoemde wijlen Johannes, (2) een 

b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die voornoemde wijlen Johannes beurde, 

gaande uit erfgoederen in de dingbank van Empel, (3) een b-erfcijns van 68 

oude groten en 4 penningen, (4) een b-erfpacht van 9 lopen rogge en 9 

cijnshoenderen, die voornoemde wijlen Johannes beurde, gaande uit de 

cijnzen van Vessem, (5) een b-erfcijns van 8 pond geld, die voornoemde 

wijlen Johannes verworven had van wijlen hr Emondus van Ghemert investiet 

van de kerk van Den Bosch, (6) een b-erfcijns van 7 pond paijment, die 

Wellinus Scilder betaalt. 

 

Et mediante qua divisione domus et area cum suis attinentiis dicti 

quondam Johannis sita in Busco ad vicum dictum Huls iuxta hereditatem 

quondam Walteri de Oerle et ex qua domo et area cum suis attinentiis (dg: 

octo) census domini #ducis# et XIIII solidi pagamenti conventui de Porta 

Celi et hereditarius census viginti florenorum dictorum gulden quem 

Arnoldus Stamelart de Penu erga dictum quondam Johannem acquisiverat sunt 

solvendi item hereditarius census X librarum antique pecunie quem dictus 

quondam Johannes solvendum habuit annuatim ex hereditatibus sitis in 

jurisdictione de Empel item hereditarius census sexaginta octo grossorum 

antiquorum et (dg: octo) quatuor denariorum (dg: quem dictus quondam 

Johannes solvendum habuit hereditarie ex pecia .) et hereditaria paccio 

(dg: mod ?lop) novem lopinorum siliginis et novem pullorum censuum quos 

dictus quondam Johannes solvendos habuit hereditarie ex censibus de 

Vessem item hereditarius census octo librarum monete quem dictus quondam 

Johannes erga dominum quondam Emondum de Ghemert investitum olim ecclesie 

de Busco acquisiverat item hereditarius census septem librarum pagamenti 

quem Wellinus Scilder solvere tenetur ut dicebant dicto Henrico cesserunt 

in partem promittentes ut supra per totum promisit iamdictus Henricus 

super omnia quod ipse dictum censum XX florenorum taliter dabit et 

exsolvet annuatim ex (dg: .) dicta domo et area sita ad vicum dictum Huls 

sic quod (dg: alii) supra alias hereditates et bona dicti quondam 

Johannis dampna exinde non eveniant. Testes Rover et Aa datum tercia post 

nativitatis (dg: Domini) Marie. 

 

BP 1177 f 377v 07 di 10-09-1387. 

Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken verkocht aan Andreas zvw Andreas zvw 
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Arnoldus gnd die Bruijn een n-erfcijns van 9 gulden geld van Holland of 

Gelre of de waarde, met Vastenavond te betalen, voor het eerst over een 

jaar (di 02-03-1389), gaande uit (1) 1½ morgen land in Groot Lith, tussen 

erfgoed van de investiet van Lith enerzijds en Reijmboldus van Tula 

anderzijds, (2) 4 hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd in de 

Liensvelden, tussen Godefridus Meijssen soen enerzijds en Gertrudis des 

Hollanders dochter anderzijds, (3) 4 hont land in Groot Lith, ter plaatse 

gnd op die Akkers, tussen Johannes van Dijnter enerzijds en Batha van 
?Asten anderzijds, (4) een huis en hofstad, in Groot Lith, tussen wijlen 

Zebertus Lambrechts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Reijnerus (dg: Loes) Loesken filius quondam Henrici Mudeken hereditarie 

vendidit Andree filio quondam Andree filii quondam Arnoldi dicti die 

Bruijn hereditarium censum novem forenorum dictorum gulden monete 

Hollandie vel Ghelrie seu #valorem# solvendum hereditarie ad (dg: carq) 

carnisprivium et primo termino a carnisprivio proxime futuro ultra annum 

ex uno et dimidio iugeribus terre dicti venditoris sitis in parochia de 

Groet Lijt inter hereditatem investiti de Lijt ex uno et inter 

hereditatem Reijmboldi de Tula ex alio item ex quatuor hont terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto (dg: in Lien) in den Liensvelden (dg: ex) 

inter hereditatem Godefridi Meijssen soen ex uno et inter hereditatem 

Gertrudis des Hollanders [dochter ex alio] item ex quatuor hont terre 

sitis in dicta parochia ad locum dictum op die Ackers inter hereditatem 

Johannis de Dijnter ex uno et inter hereditatem Bathe de [?A]sten ex alio 

item #ex# domo et domistadio sitis in dicta parochia inter hereditatem 

quondam Zeberti Lambrechts soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

ut dicebat [promittens] super omnia [warandiam] et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Berwout datum tercia post 

nativitatis Marie. 

 

1177 mf10 D 08 f.378. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1387. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 13-09-1387. 

 in vigilia Lamberti: maandag 16-09-1387. 

 in festo Lamberti: dinsdag 17-09-1387. 

 in crastino Lamberti: woensdag 18-09-1387. 

 

BP 1177 f 378r 01 ±do 12-09-1387. 

Arnoldus zvw Arnoldus Avemari, voor zich en voor zijn vrouw Aleijdis, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

Walramus van Berchem met ....... ....... ........ 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Avemari #pro se et Aleijde sua uxore# 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Walramum de Berchem [cum] 

suis ....... ....... ....... ....... ....... ....... post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1177 f 378r 02 ±do 12-09-1387. 

..a wv Arnoldus Avemaria en haar zoon Hermannus beloofden aan Johannes zv 

Everardus van Beircke 150 gulden van Holland of Gelre met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1387) te betalen. 

 

..a relicta quondam Arnoldi Avemaria (dg: pro) et Hermannus eius filius 

promiserunt Johanni filio Everardi de Beircke IJc gulden Hollandie vel 

Gelrie [ad] (dg: nativitatis Domini) #Remigii# proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 378r 03 do 12-09-1387. 

Ancelmus zvw Johannes gnd Verwijns van Oesterwijc beloofde aan Andreas zv 

Andreas gnd Raventeers 30 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 
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schild gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1387) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis dicti (dg: Verw) Verwijns #de 

Oesterwijc# promisit Andree filio Andree dicti Raventeers (dg: XXXI) 

#XXX# licht scilde scilicet XII Hollant placken #XII Hollant placken# pro 

quolibet scilt computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

Rover et Aa datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 378r 04 do 12-09-1387. 

Hr Walterus van Beke priester droeg over aan Nijcholaus Rover een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, 

welke pacht voornoemde hr Walterus, tbv Margareta sv voornoemde hr 

Walterus, verworven had van Albertus zvw Henricus van Kessel, en welke 

pacht nu aan hem behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Walterus de Beke presbiter hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo omnium 

sanctorum (dg: ven sup) quam paccionem dictus dominus [W]alterus ad opus 

Margarete sororis eiusdem domini Walteri erga Albertum filium quondam 

Henrici de Kessel acquisiverat prout in literis et quam paccionem dictus 

dominus Walterus nunc ad se spectare (dg: spec) dicebat supportavit 

Nijcholao Rover cum litteris et aliis et jure #cum arrestadiis# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 378r 05 do 12-09-1387. 

(dg: Hesell). 

 

BP 1177 f 378r 06 do 12-09-1387. 

Ghiselmarus van Vlimen verhuurde aan Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijcs 

soen van Kessel de helft in alle erfgoederen van wijlen Godescalcus van der 

Sporct, gelegen onder Maren en Empel, voor een periode van 10 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (vr 22-02-1387), per jaar voor 20 oude 

schilden (dg: voor 1 schild net zoveel in ander paijment als de stad Den 

Bosch voor 1 oude schild geeft en ontvangt ten tijde van de betaling van 

zijn renten en tegoeden) of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-

Petrus-Stoel te betalen. Albertus zal de onraad voor zijn rekening nemen. 

 

[Gh]iselmarus de Vlimen medietatem ad se spectantem in omnibus 

hereditatibus quondam Godescalci van der (dg: Sporric) Sporct quocumque 

locorum infra parochias de Maren et [j]urisdictionem de Empel sitis ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Alberto filio quondam Arnoldi (dg: 

de Kessel a) dicti Lodewijcs soen de Kessel ab eodem [ad] spacium (dg: 

octo) #decem# annorum a festo Petri ad cathedram proxime preterito sine 

medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum (dg: octo) #decem# 

annorum pro XX aude scilde (dg: pro quolibet aude scilt tantum in alio 

pagamento quantum oppidum de Busco pro scuto antiquo dabit et recipit 

termino solucionis predicto #de suis redditibus et cre debitis#) #aliud 

pagamentum eiusdem valoris dandis [sibi] ab alio ....... ....... annorum 

Petri ad cathedram et pro primo termino ad Petri ad cathedram proxime 

futuro# promittens warandiam et aliam obligationem deponere [et] alter 

repromisit super omnia et quod ipse Albertus omnia onera dicta onraet ad 

dictam medietatem de jure spectantia seu ex dicta medietate de jure 

solvenda taliter (dg: da) dabit et (dg: taliter) taliter observabit 

[dicto spacio] durante sic quod dicto Ghiselmanno dampna exinde non 

eveniant (dg: dat). Testes Erpe et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 378r 07 do 12-09-1387. 

Lodekinus zvw Ludovicus van Hees droeg over aan Henricus nzvw voornoemde 

Ludovicus van Hees een huis, tuin en 3 lopen aangelegen roggeland, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen, tussen Gerardus Arts soen enerzijds 
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en Godefridus van den .... anderzijds. 

 

Lodekinus filius quondam Ludovici de Hees domum et ortum et (dg: ..) 

#tres# lopinatas terre siliginee #sibi adiacentes# sitos in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Huusbergen inter hereditatem Gerardi Arts soen 

ex uno #et inter# (dg: ..) hereditatem Godefridi van den .... ex alio ut 

dicebat supportavit Henrico (dg: suo) filio naturali dicti quondam 

Ludovici de Hees promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: .......) #.......# et Berwout (dg: datum supra) 

datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 378r 08 vr 13-09-1387. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke en Danijel Voeghel beloofden aan Nijcholaus 

van Ghiessen zvw Johannes van Dommellen 29 oude schilden, 40 Hollandse 

plakken voor 1 oude schild gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Henricus filius Gerardi de Eijcke (dg: pro) et Danijel Voeghel 

promiserunt Nijcholao de Ghiessen filio quondam Johannis de Dommellen 

XXIX aude scilde scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt 

computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Ghemert et Aa datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 378r 09 vr 13-09-1387. 

De eerste zal Danijel schadeloos houden. 

 

Primus servabit (dg: .) Danijelem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 378r 10 ma 16-09-1387. 

Johannes van Dijnter verhuurde aan Johannes van de Dijk 16 morgen land, gnd 

Spierink Kamp, in Nuland, tussen wijlen Johannes van Nuwelant enerzijds en 

voornoemde Johannes van de Dijk anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1387). Johannes van de Dijk zal 

de waterlaten van deze 16 morgen onderhouden. Zou er meer werk verricht 

moeten worden, dan zal Johannes van de Dijk dat doen, en Johannes van 

Dijnter zal dan, aan het eind van de 6 jaar, dit aan hem betalen. 

 

Johannes de Dijnter sedecim iugera terre #dicta Spijerinc Camp# sita in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis (dg: d) quondam de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere ex alio ut 

dicebat locavit dicto Johanni de Aggere ab eodem ad spacium sex annorum a 

festo Martini proxime futuro deinceps sine medio sequentium possidenda 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

(dg: ex tali condicione q) et quod (dg: s) ipse! de Dijnter suos liberos 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint seu aliquis eorum pervenerint 

dicte locacioni faciet consentire et de predictis sedecim iugeribus terre 

warandiam prestare et obligationem deponere dictis sex annis durantibus 

tali condicione annexa [quod dictus] Johannes de Aggere #aqueductus# 

dictorum sedecim iugerum terre dictis sex annis durantibus #(dg: 

aqueductus)# in bona dsposicione cum sicht ende seijssen observabit 

scilicet si aliquid oneris [ad et] supra dicta sedecim iugera terre 

dictis sex annis durantibus evenerit hoc (dg: ho) dictus Johannes faciet 

et exponet scilicet (dg: pro) quicquid dictus Johannes de Aggere [in] hoc 

faciendo aut tenendo sic exponet hoc dictus Johannes de Dijnter prefato 

Johanni de Aggere in fine seu exitu dictorum sex annorum dabit et 

exsolvet [in quantum] (dg: h) dictus Johannes de Aggere per duos testes 

sive fuerint scabini sive non scabini probare poterit ut dictus Johannes 

de Dijnter super omnia promisit. Testes Erpe et Ywanus [datum] in vigilia 

Lamberti. 

 

BP 1177 f 378r 11 di 17-09-1387. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.211, 17-09-1387; monete pro tempore 
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solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Arnoldus Berwout, tbv het klooster Sint-

Clara in Den Bosch, een n-erfcijns van 10 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huizinge van wijlen Johannes van Steensel 

wapenkoning, schoonvader van voornoemde Johannes, thans aan voornoemde 

Johannes behorend, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefbrug 

naar de straat gnd Huls, tussen de stroom enerzijds en erfgoed van wijlen 

Ghibo Herinc anderzijds. Jkvr Johanna, dv voornoemde Johannes, 

kloosterlinge van Sint-Clara, zal de cijns haar leven lang bezitten. 

Voornoemde Johannes mag de cijns op andere erfgoederen in de omgeving van 

Den Bosch vestigen. 

 

[Johannes] de Brolijo promisit (dg: se daturum et soluturum Joh) Arnoldo 

Berwout ad opus conventus sancte Clare in Buscoducis quod ipse Johannes 

dabit et exsolvet dicto conventui [sancte Clar]e hereditarium censum X 

librarum monete hereditarie purificationis ex habitatione cum suis 

attinentiis quondam Johannis de Steensel regis armorum soceri olim 

primodicti Johannis [nunc ad] primodictum Johannem spectante sita in 

Busco in vico tendente a ponte dicto Loefbrugge ad plateam dictam Huls 

inter aquam ibidem (dg: .) currentem [ex uno et] inter hereditatem 

quondam Ghibonis Herinc ex alio ut dicebat promisit super omnia warandiam 

et sufficientem facere tali condicione quod #domicella# Johanna filia 

primodicti Johannis #moralis dicti conventus# dictum [censum] ad eius 

vitam integraliter possidebit post eiusdem domicelle Johanne #decessum# 

ad dictum conventum hereditarie devolvendum tali condicione quod (dg: d) 

cum primodictus Johannes dictum censum ad alias hereditates [pro 

s]olucione dicti census satas #et ..... infra villicacionem de Busco 

sitas# assignaverit et sic firmaverit prout hoc dicto conventui ratum 

erit et firmum quod extunc primodictus Johannes et dicta habitatio cum 

suis attinentiis a solucione dicti census quitus erit (dg: et .......). 

Testes Erpe et Aa datum in festo Lamberti. 

 

BP 1177 f 378r 12 wo 18-09-1387. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg droeg over aan Willelmus Waerloes, voor de 

duur van het leven van Elizabeth wv Henricus Pape, zijn vruchtgebruik in 

alle goederen, die voornoemde Goeswinus Moedel en wijlen zijn vrouw 

Margareta dv Johannes ?Reijken samen hadden bezeten. De brief overhandigen 

aan voornoemde Elizabeth. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea Via suum !sesufructum sibi competentem in 

omnibus et singulis bonis que dictus Goeswinus Moedel et Margareta 

quondam eius uxor #filia Johannis ?Reijken# pariter possiderant quocumque 

locorum consistentibus sive sitis supportavit Willelmo Waerloes (dg: ad 

opus predictorum) ab [eodem] Willelmo possidendum et habendum ad vitam 

Elizabeth relicte quondam Henrici Pape et non ultra promittens ratam 

servare tali condicione quod dictus usufructus post decessum dicte 

Elizabeth ad dictum Goeswinum Moedel revertetur. Testes Erpe et Aa datum 

in crastino Lamberti (dg: datum). Tradetur littera dicte Elizabeth. 

 

1177 mf10 D 09 f.378v. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1387. 

 anno LXXX septimo mensis septembris die XIX: donderdag 19-09-1387. 

 

BP 1177 f 378v 01 do 19-09-1387. 

Godefridus zvw Johannes Stamelarts van Zonne verkocht aan Elizabeth wv 

Godescalcus zvw voornoemde Johannes Stamelarts, tbv haar en haar kinderen, 

¼ deel, in een huis, tuin en aangelegen akkers, in Son, in de weg ....... 

te Gene Venne, tussen ........ Werde enerzijds en voornoemde Elizabeth wv 

Godescalcus zvw voornoemde Johannes Stamelarts anderzijds, belast met de 

hertogencijns. Johannes Agnesen soen van Hedel szv voornoemde Godefridus 

deed afstand. 
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Solvit 3 grossos. Debet adhuc 3 grossos. 

[G]odefridus [filius quondam Johannis St]amelarts de Zonne quartam partem 

ad se spectantem in domo (dg: et area) et orto #et in agris sibi 

adiacentibus# sitis in parochia de Zonne in platea ....... te Ghene Venne 

inter hereditatem ........ Werde ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

relicte Godescalci filii dicti quondam Johannis Stamelarts [ex alio] ut 

dicebat hereditarie vendidit dicte Elizabeth ad (dg: s) opus sui et eius 

liberorum promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto (dg: ex) censu domini ducis exinde 

solvendo. Quo facto Johannes Agnesen soen de Hedel gener dicti Godefridi 

super premissis et jure ad opus dicte Elizabeth (dg: re) et eius 

liberorum reunciavit promisit super habita et habenda ratam servare et 

nunquam dictam quartam partem impetere vigore litterarum sibi traditarum 

a dicto Godefrido aut mediantibus debitis (dg: quibus) aut promissione et 

obligatione quibuscumque sibi factis per dictum Godefridum. Testes 

Ghemert et Erpe datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1177 f 378v 02 do 19-09-1387. 

Johannes van Breda zvw Johannes van den Dijc verkocht aan Willelmus die 

Custer van Broegel een b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, die 

voornoemde Willelmus Custer van Broeghel met Sint-Remigius aan hem moet 

betalen, gaande uit een stuk tuin gnd der Weijer Hof, in Breugel, tussen 

Nijcholaus Gielijs soen enerzijds en erfg vw Willelmus Coninc anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes de Breda filius quondam Johannis van den Dijc (dg: hereditarie 

vendidit Willelmo dicto die Custer de G Broeghel hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum) hereditarium censum XL solidorum communis 

pagamenti quem Willelmus die Custer de Broeghel sibi solvere tenetur 

hereditarie Remigii ex pecia orti dicta der Weijer Hof sita in parochia 

de Broeghel inter hereditatem Nijcholai Gielijs (dg: sto) soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: lib) heredum quondam Willelmi Coninc ex alio ut 

dicebat v[endidit] dicto Willelmo Custer de Broegel promittens warandiam 

et obligationem in dicto censu ?existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 378v 03 do 19-09-1387. 

Rodolphus zv Theodericus van den Broec verkocht aan Goeswinus Moedel nzv hr 

Thomas Moedels soen scolasticus van Sint-Oedenrode een huis en tuin, onder 

de vrijdom van Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Vloet, tussen Hilla 

Custer en haar kinderen enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, aan 

voornoemde Rodolphus uitgegeven door Nijcholaus zvw Ghisbertus van den 

Broec en zijn zoon Ghiselbertus, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Solvit venditor XVIII denarios. 

Rodolphus filius Theoderici van den Broec domum et ortum sitos infra 

libertatem de Rode sancte Ode ad locum dictum die Vloet inter hereditatem 

Hille Custer et eius liberorum ex uno et inter (dg: .) communitatem 

ibidem ex alio datos ad censum dicto Rodolpho a Nijcholao filio quondam 

Ghisberti van den Broec et Ghiselberto eius filio prout in litteris 

vendidit Goeswino Moedel filio naturali domini Thome Moedels soen 

scolastici de Rode sancte Ode supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere ex censu in dictis 

litteris contento. Testes datum. 

 

BP 1177 f 378v 04 do 19-09-1387. 

Rodolphus zv Theodericus van den Broec verkocht aan Goeswinus Moedel nzv hr 

Thomas Moedels soen scolasticus van Sint-Oedenrode, 1 zesterzaad roggeland, 

in Sint-Oedenrode, achter de plaats gnd Vloet, tussen Nijcholaus zvw 

Ghisbertus van den Broec enerzijds en voornoemde Rodolphus anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemde 

Nijcholaus, aan voornoemde Rodolphus uitgegeven door voornoemde Nijcholaus 
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en zijn zoon Ghisbertus, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Rodolphus filius Theoderici van den Broec unam sextariatam terre 

siliginee mensure de Rode sancte Ode sitam in parochia de Rode sancte Ode 

retro locum dictum Vloet inter (dg: .) hereditatem Nijcholai filii 

quondam Ghisberti van den Broec ex uno et inter hereditatem dicti 

Rodolphi ex alio tenmdentem cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti Nijcholai datam ad pactum dicto Rodolpho a 

dicto Nijcholao et Ghisberto eius filio prout in litteris vendidit 

Goeswino Moe[del filio] naturali domini Thome Moedels soen scolastici de 

Rode sancte Ode 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 378v 05 do 19-09-1387. 

Nijcholaus zvw Ghisbertus van den Broec droeg over aan Goeswinus Moedel nzv 

hr Thomas Moedels soen scolasticus van Sint-Oedenrode een b-erfcijns van 3 

gulden of ander paijment van dezelfde waarde, die Rodolphus zv Theodericus 

van den Broec beloofd had met Lichtmis in Sint-Oedenrode aan voornoemde 

Nijcholaus te betalen, gaande uit een huis en tuin, onder de vrijdom van 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Vloet, tussen Hilla gnd Costers en haar 

kinderen enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Ghisberti van den Broec hereditarium censum 

trium florenorum aureorum dictorum communiter gulden boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Rodolphus filius 

Theoderici van den Broec promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao 

hereditarie purificationis ex domo et orto sitis infra libertatem de Rode 

sancte Ode ad locum dictum die Vloet inter hereditatem Hille dicte 

Costers et eius liberorum ex uno et inter communitatem (dg: ..) ibidem ex 

alio #et in Rode sancte Ode traditurum# prout in litteris supportavit 

Goeswino Moedel filio naturali domini Thome Moedels soen scolastici de 

Rode sancte Ode cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 378v 06 do 19-09-1387. 

Willelmus zvw Bartholomeus gnd Meus gnd Sceelwarts soen beloofde aan 

Goeswinus zv hr Arnoldus Jabben priester 10 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam (dg: W) Bartholomei dicti Meus dicti (dg: 

Sceilw) Sceelwarts soen promisit Goeswino filio domini Arnoldi (dg: 

Jabben) Jabben presbitri X Hollant gulden seu valorem a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 378v 07 do 19-09-1387. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Willelmus zvw Willelmus van Heze en 

Johannes zvw Henricis gnd die Heet, 4 morgen, behorend aan Aleijdis wv Adam 

van Ghestel en aan erfg vw Mechtildis Bertouts, in Kessel, ter plaatse gnd 

op den Efterste Ert, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen 

Kerstmis, per jaar voor 9 oude schilden van Frankrijk of van de keizer, met 

Kerstmis te betalen. Huurders zullen de sloten aan beide einden van de 4 

morgen onderhouden. 

 

Willelmus Balijart quatuor iugera terre spectantia ad Aleijdem relictam 

quondam Ade de Ghestel et heredes quondam Mechtildis B[ert]outs [sita] in 

parochia de Kessel in loco dicto op den Eftersten Ert in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt et ad dictos Aleijdem et liberos (dg: des) dicte 

quondam Mechtil[dis] pertinere dinoscuntur ut dicebat locavit recto 
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locacionis modo Willelmo filio quondam Willelmi de Heze et Johanni filio 

quondam Henrici dicti die Heet ab eisdem ad spacium quatuor annorum post 

festum nativitatis Domini proxime preteritum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quolibet annorum pro novem aude scilde F[rancie] vel 

imperatorum seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

quatuor annorum nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro promittens warandiam (dg: ...) et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi fossata 

sita ad ambos fines dictorum quatuor iugerum terre et ad ....... ....... 

spectantia dictis quatuor annis in bona disposicione observabunt sic quod 

primodicto Willelmo dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. Et 

erit una ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 378v 08 do 19-09-1387. 

Godefridus gnd Visscher zv Henricus Visscher beloofde aan Godefridus 

Sceijnckel een erfcijns van 10 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde 

Godefridus. 

 

Godefridus dictus Visscher filius Henrici Visscher promisit super omnia 

se daturum et soluturum Godefrido Sceijnckel hereditarium censum X 

solidorum monete [solvendum mediatim] Johannis et mediatim in festo 

nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis primodicti Godefridi 

quocumque consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes Ghemert et Erpe 

datum supra. 

 

BP 1177 f 378v 09 ±do 19-09-1387. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1388) 

met 10 Brabantse dobbel of de waarde en de cijns van het jaar van 

terugkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes 

van de Kloot en Johannes van Beircke. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et festum nativitatis Domini et a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum inclusive cum (dg: XX) X 

Brabant dobbel seu valore [et] cum censu anni redempcionis ut in forma 

(dg: pr). Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne de 

Beircke testibus Ghibone Kesselman juniore datum ....... 

 

BP 1177 f 378v 10 ±do 19-09-1387. 

Hr Leonius van Risingen priester investiet van Veghel verkocht aan Henricus 

Noppen de navolgende erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Houthem, (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land gnd dat Weteringe 

Stukske, tussen voornoemde Henricus Noppen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Weteringe, (2) een 

stuk land gnd dat Wijer Stuk, aldaar, tussen voornoemde Henricus Noppen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een stuk beemd gnd die Aahorst, 

aldaar, tussen wijlen Arnoldus van den Loe enerzijds en het water gnd die 

Dommel anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Dominus Leonius de Risingen presbiter investitus de Vechel hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Houthem 

videlicet do[mum] et ortum et peciam terre dictam dat Weteringe Stucsken 

sibi adiacentem sitas inter hereditatem Henrici Noppen ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentes cum (dg: utroque) #uno# fine ad locum 

dictum Weteringe item peciam terre (dg: dat) dictam dat Wijer Stuc sitam 

ibidem inter hereditatem dicti Henrici Noppen ex uno et inter (dg: here) 

communitatem ex alio item peciam prati dictam die Aahorst sitam ibidem 

inter hereditatem quondam Arnoldi van den Loe ex uno et inter aquam 

dictam d[ie] Dommel ex alio ut dicebat (dg: dedit ad) hereditarie 

vendidit dicto Henrico Noppen promittens super habita et habenda 
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warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes Gemert et Erpe datum supra. 

 

BP 1177 f 378v 11 do 19-09-1387. 

Hiervan een instrument maken; de koopsom is betaald. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van schepenen, Theodericus Buc, Johannes van de Kloot, 

Godefridus Visscher en Godefridus Sce...... 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: presentibus) recognens sibi de 

[pre]tio fore satisfactum presentibus scabinis Theoderico Buc Johanne de 

Globo Godefrido Visscher Godefrido Sce..... acta in camera anno LXXX 

septimo mensis septembris [die] XIX hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 378v 12 ±do 19-09-1387. 

(dg: voornoemde koper beloofde aan voornoemde). 

 

(dg: dictus emptor promisit dicto). 

 

BP 1177 f 378v 13 ±do 19-09-1387. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer beloofde aan ....... van Os 130 Hollandse 

dobbel, 3 gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de Duer ....... ....... ....... de Os 

centum et XXX Hollant dobbel scilicet III gulden pro II dobbel s[eu] 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

....... ....... 

 

BP 1177 f 378v 14 ±do 19-09-1387. 

Henricus Bije zvw Walterus Bije ....... aan Henricus zvw Henricus Berwout 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

Henricus Bije filius quondam Walteri Bije ....... ....... ....... ....... 

Henrico filio quondam Henrici Berwout ....... ....... ....... ....... 

....... 

 


