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1175 f. 090r. 

 anno nonagesimo secundo mensis marcii die septimo 

  pontificis Bonifacii noni anno 3o: donderdag 07-03-1392. 

 

BP 1175 f 090r 01 ±do 07-03-1392. 

Overdracht van onroerend goed in Hilvarenbeek, belast met cijnzen. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... in 

parochia de Hilwarebeke in loco dicto ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus exinde ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1175 f 090r 02 ±do 07-03-1392. 

Petrus en Petra, kvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, droegen over 

aan Elizabeth, wv voornoemde Goeswinus, de kleinodien en brieven, die 

voornoemde Elizabeth heeft en ze beloofden haar daarvan schadeloos te 

houden. 

 

Petrus et Petra liberi quondam Goeswini Moedel (dg: Dicbo die 

.......) #de Lapidea Via# cum ?tutore ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... Moedel omnia clenodia (dg: 

q) #et litteras ... quas# dicta Elizabeth sub se et pen[es] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... promittentes cum 

tutore ratam servare et dictam Elizabeth ab omni impeticione #et 

vexatione# fiend[a?] ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 03 ±do 07-03-1392. 

Voornoemde Petrus en Petra, kvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, 

beloofden aan voornoemde Elizabeth wv voornoemde Goeswinus de verhuur 

van een huis in Den Bosch, aan de Markt, naast het huis van wijlen 

Adam van Ghestel, na te komen. Ze zullen zorgen dat Reijnerus zvw 

....... ....... de verhuur eveneens nakomt?. Petrus et Petra zullen 

voor Johannes van Vucht 16 Hollandse gulden afkorten die voornoemde 

Johannes Vucht verworven had wegens? ....... ....... ....... 

 

Dicti Petrus et Petra promiserunt dicte Elizabeth quod ipsi #(dg: 

et ....... .......) ....... .......# locacionem ?factam ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... sitam in Busco ad 

forum (dg: iuxta) contigue iuxta domum quondam Ade de Ghestel 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Johannis 

proxime futurum sine medio sequentium et quod ipsi Reijnerum 

filium quondam ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... facient ratam servare hoc tamen addito quod dicti 

Petrus et Petra {hier is een streep getrokken} ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Petrus et Petra 

abbreviabunt et defalcabunt dicto Johanni de Vucht de ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... gulden 

quos XVI (dg: Gelre) #Hollant# gulden dictus Johannes Vucht 

obtinebat pro illis que dictus Johannes Vuchts ....... ....... 

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

 

BP 1175 f 090r 04 ±do 07-03-1392. 

Voornoemde Petrus en Petra, kvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, 

Arnoldus Stamelart van Spanct en Rodolphus van Gravia beloofden aan 

Elizabeth wv Goeswinus Moedels gnd van de Steenweg een lijfrente 
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van1,2 30 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

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

 

Dicti Petrus et Petra cum tutore Arnoldus Stamelart de Spanct 

Rodolphus de (dg: Gr) Gravia promiserunt indivisi super omnia [se 

daturos et soluturos] Elizabeth relicte quondam Goeswini Moedels 

dicti de Lapidea Via vitalem pensionem XXX Hollant gulden seu 

valorem ....... ....... [ad vitam] dicte Elizabeth et non ultra 

mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Johannis proxime futurum ex omnibus suis bonis ....... ....... 

....... quocumque sitis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 05 ±do 07-03-1392. 

Petrus, Petra en Goeswinus zv voornoemde Petra beloofden de anderen 

schadeloos te houden. 

 

Petrus et Petra cum tutore Goeswinus filius dict[e] Petr[e3] 

promiserunt super habita et habenda indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 06 ±do 07-03-1392. 

(dg: De twee eersten). 

 

(dg: Duo pri). 

 

BP 1175 f 090r 07 ±do 07-03-1392. 

Voornoemde Elizabeth wv Goeswinus Moedels gnd van de Steenweg 

ontlastte Petrus zvw Goeswinus Model van de Steenweg en de erfgenamen 

en goederen van wijlen Petrus Alart van een belofte, aan voornoemde 

Elizabeth gedaan wegens een huis en erf van wijlen voornoemde 

Goeswinus Moedel, in Den Bosch, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

Pape enerzijds en erfgoed van wijlen Adam van Ghestel anderzijds. 

Deze belofte hield in dat, indien voornoemde Elizabeth zou leven na 

overlijden van voornoemde wijlen Goeswinus Moedel, dat voornoemde 

Elizabeth dan haar leven lang voornoemd huis en erf zou bezitten. 

Voornoemde Elizabeth behoudt haar rechten in voornoemd huis mbt een 

lijfrente van 30 Hollandse gulden die voornoemde Petrus, Petra, 

Arnoldus Stamelart, Rodolphus en Ludingus aan voornoemde Elizabeth 

beloofd hadden. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore quitos clamavit Petrum filium quondam 

Goeswini Model de Lapidea et heredes et bona quoscumque quondam 

Petri Alart ab omni (dg: impet) obligatione et promissione prius 

facta (dg: dicte) et promissa et (dg: obligat) obligata dicte 

Elizabeth de domo et area quondam dicti Goeswini Moedel sita in 

Busco inter hereditatem quondam Henrici Pape ex uno et inter 

hereditatem quondam Ade de Ghestel ex alio scilicet de eo quod 

dicti Petrus et quondam Petrus promiserant dicte Elizabeth quod si 

contigat dictam Elizabeth vixere in humanis post decessum dicti 

quondam Goeswini Moedel quod extunc dicta Elizabeth #ad# eius 

vitam dictam domum et aream habere deberet et possidere (dg: 

                         
1 Zie → VB 1799 f 150v 04 ma 26-04-1400, Peter dochter wilner Goeswijn Moedels van den 
Steenwege wijf wilner Peter Alarts was gericht … aen allen goiden Peters soen wilner 

des selfs Goeswijn Moedels voirs die hi heet ende crigen sal overmids gebrec van 

betalingen van enen lijfpensien van XXX Hollants gulden welc die ijerstgenoemde Peter 

ende Peter haer broeder voirs ende Arnt Stamelart van der Spanct Roelof van den Grave 

ende Engbert Ludinc Iacops soen van van Uden geloift hadden ongesceijden op hen ende 

op all hoir goide Lijsbetten wijf wilner Goeswijn Moedels voirs ende welken lijfpensie 

die ijerstgenoemde Peter alleen betaelt heet. 
2 Zie → BP 1182 p 087r 06 wo 05-05-1400, herroepen van de machtiging 

aan Petra wv Petrus Alarts gegeven de lijfrente te manen. 
3 Aanvulling op basis van SAsH RA VB 1799 f 150v 04. 
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testes datum supra) salva tamen dicte Elizabeth (dg: sua vit) suo 

iure sibi competente in dicta domo et area occacione vitalis (dg: 

supradicte) XXX Hollant gulden quam predicti Petrus Petra Arnoldus 

Stamelart Rodolphus et Ludingus dicte Elizabeth promiserant prout 

in litteris etc. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 08 do 07-03-1392. 

Hiervan een instrumentum. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van Loe, Goeswinus Steenwech, Stamelart van 

Spanct en Willelmus Scilder. 

 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: f) acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Loe Goeswino Steenwech Sta de 

Spanct Willelmo Scilder datum anno nonagesimo secundo mensis 

marcii die septima! hora none pontificis Bonifacii noni anno 3o. 

 

BP 1175 f 090r 09 do 07-03-1392. 

Walterus van der Lucht verkocht aan Franco zvw Johannes van der 

Stappe (1) een stuk beemd gnd die Haar, in Gemonde, ter plaatse gnd 

die ....... Broek Haar, tussen Gerardus van der Braken enerzijds en 

die Dommel anderzijds, (2) een stuk beemd in Gemonde, tussen den 

Kromme Wiel enerzijds en erfgoed behorend aan het gasthuis in Den 

Bosch anderzijds, (3) het deel dat aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn tante Delia wv Walterus Zanders in een stuk beemd, in 

Gemonde, ter plaatse gnd die Groet Beemd, tussen Willelmus Koevelman 

enerzijds en erfgoed behorend aan voornoemd gasthuis in Den Bosch 

anderzijds, belast met 4 schelling aan het altaar van Sint-Katherina 

in de kerk van Gemert. 

 

Walterus van der Lucht (dg: tres pec) peciam prati (dg: sitam in) 

dictam die (dg: Ha.. Grae..) Haer sitam in parochia de Gemonden in 

loco dicto die ....... Broec Haer inter hereditatem Gerardi van 

der Braken ex uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio item 

peciam prati sitam in dicta parochia inter aquam dictam den 

....... (dg: Crumme) Crummen Wijel ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad hospitale in Busco ex alio atque totam partem (dg: 

ad se spectantem) sibi de morte [quondam] Delie (dg: ...) relicte 

quondam Walteri Zanders #sue matertere# successione advolutam in 

pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto die (dg: 

Middelsche Beemt) #Groet Beemt# inter hereditatem Willelmi 

Koevelman ex uno et inter hereditatem sepctantem ad dictum 

hospitale in Busco ex alio hereditarie vendidit Franconi filio 

quondam Johannis van der Stappe [promittens] warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor solidis altari (dg: b) 

sancte Katherine sito in (dg: p) ecclesia de (dg: Gel) Ghemert 

exinde solvendis. Testes Neijnsel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 10 do 07-03-1392. 

Rijcoldus zvw Johannes gnd Vullen soen beloofde aan Johannes van 

Zelant zvw Henricus van Zelant van Gheffen 24 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Rijcoldus filius quondam Johannis dicti Vullen soen promisit super 

omnia Johanni de Zelant filio quondam Henrici de Zelant de Gheffen 

XXIIII Gelre gulden seu valorem ad festum nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 11 do 07-03-1392. 

Johannes van Zelant zvw Henricus van Zelant van Gheffen verkocht aan 

Rijcoldus zvw Johannes Vullen soen 2/3 deel van een hofstad in 

Geffen, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Rijchmoden soen enerzijds 
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en kvw Johannes de Tula anderzijds, strekkend van een gemene weg tot 

aan een erfgoed gnd Hazelaar dat ook behoort aan voornoemde Johannes 

van Zelant, te weten het 2/3 deel dat gelegen is naast voornoemd 

erfgoed van wijlen Gerardus Rijchmoeden soen, belast met 8 penning 

cijns aan Willelmus van Nuwelant en .. ..... rogge aan de kerk van 

Geffen. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Henrici de Zelant de Gheffen 

duas tercias partes cuiusdam domistadii siti in Gheffen inter 

hereditatem (dg: G) quondam (dg: .......) Gerardi Rijchmoden soen 

ex uno et inter hereditatem (dg: .) liberorum quondam Johannis de 

Tula ex alio tendentis a communi platea ad hereditatem dictam 

Hazelaer spectantem eciam ad predictum Johannem de Zelant scilicet 

illas duas tercias partes que site sunt contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti qondam Gerardi Rijchmoeden soen ut dicebat 

hereditarie vendidit Rijcoldo filio quondam Johannis Vullen soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: octo denariis census d) #octo denariis census# Willelmo de 

Nuwelant et [?q]ua.... ....... siliginis ecclesie de (dg: Nuwelant) 

#Geffen# ex dictis duabus terciis partibus dicti domistadii 

solvendis annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 12 do 07-03-1392. 

....... zvw Henricus van Zelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... filius quondam Henrici de Zelant prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090r 13 do 07-03-1392. 

Aleijdis dvw Henricus Vilt verkocht aan Willelmus van der Hoeven zv 

Godefridus Delijen soen een n-erfcijns van 13 ......., met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een huis, hofstad en tuin, in Oss, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes van Hollant anderzijds, reeds belast 

met 6 penningen aan de kerk van Oss. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici (dg: Vl) Vilt cum tutore 

hereditarie vendidit Willelmo van der Hoeven filio Godefridi 

Delijen #soen# hereditarium censum (dg: tre) tredecim ....... 

....... solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

domistadio #et orto# sitis in parochia de Os inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Johannis de Hollant ex alio 

....... ....... [promitte]ns [cum] tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis sex denariis 

ecclesie de Os exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1175 f. 090v. 

 Quinta post invocavit: donderdag 07-03-1392. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 08-03-1392. 

 

BP 1175 f 090v 01 do 07-03-1392. 

Uitgifte van een hofstad in Boxtel, naast ....... van Vucht zvw 

Henricus Goeskens soen; de uitgifte geschiedde voor de lasten, en 

thans voor een n-erfcijns van 3 pond ......., een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

domistadium situm in parochia de Bucstel in loco dicto in ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... de Vucht 

filii quondam (dg: Johannis) #Henrici# Goeskens soen ex alio ut 

dicebat ....... ....... ....... ....... ....... ....... ab eodem 
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hereditarie possidendum pro (dg: pa) oneribus exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu trium librarum ....... 

....... ....... ....... integraliter hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex dicto domistadio promittentes (dg: super) 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

....... ....... ....... ....... Neijnsel et Arnoldus datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1175 f 090v 02 do 07-03-1392. 

Johannes ... Zanbeke beloofde aan Heijlwigis wv Gerardus Nollen 

gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 9½ Gelderse 

gulden of de waarde te betalen, en de cijnzen te betalen die gaan uit 

3 morgen en 1 hont land van voornoemde Heijlwigis, gelegen in Lith, 

van welke 3 morgen en 1 hont land, 13 hont land liggen ter plaatse 

gnd des Abts Hoeve en 6 hont land ter plaatse gnd Op Beemden, in het 

achterste kamp. Johannes zal alle dijken, waterlaten, sloten en 

sluizen, behorend bij voornoemde 3 morgen, onderhouden. De kosten van 

een nieuwe sluis, indien die moet worden gemaakt, zijn niet voor 

Johannes. 

 

[Johannes] .. [Z]anbeke promisit super omnia se daturum et 

soluturum Heijlwigi relicte quondam Gerardi Nollen (dg: ..) ad 

spacium sex annorum datum (dg: spacium s) presentium [sine medio 

sequentium] anno quolibet dictorum sex annorum novem et dimidium 

Gelre gulden seu valorem (dg: anno quol) in festo nativitatis 

Domini et pro primo solucionis termino na[tivitatis Domini 

proxime] futuro et quod ipse Johannes solvet anno quolibet 

dictorum sex annorum census annuatim de iure solvendos (dg: d) ex 

tribus iugeribus #et uno hont# terre [dicte] Heijlwigis (dg: de) 

sitis in parochia de Lijt de quibus tribus iugeribus #et uno hont# 

terre (dg: X) XIII hont terre in loco dicto des Abts Hoeve et sex 

hont terre [in] loco dicto Op Beemden in campo posteriori #[sita 

sunt]# et quod ipse (dg: ipse) Johannes (dg: omnia opera) omnes 

aggeres aqueductus fossata et slusas ad dicta tria iugera terre 

spectantes dictis sex annis durantibus in bona dispocione coram 

scouwe observabit (dg: existentem) sic quod dicte Heijlwigi et 

supra dicta tria iugera terre #et unum hont# dampna exinde non 

eveniant dictis (dg: tribus) sex annis durantibus exceptis (dg: 

..) expensis super predicta tria iugera #unum hont terre# 

eventuris dictis sex annis durantibus de nova slusa ....... si 

quam ibidem fieri contingat dictis sex annis durantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 090v 03 do 07-03-1392. 

Arnoldus die Hoppenbrouwer van Kessel en zijn zoon Reijnkinus 

verkochten aan hr Godefridus van Overmere priester, tbv hem en 

Bernardus en Godefridus, nkv voornoemde hr Godefridus, mogelijk 

verwekt bij Bela, 3 morgen land in Maren, ter plaatse gnd op 

Koeleide, tussen mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en kvw Johannes 

Faes soen anderzijds, strekkend met een eind aan de plaats gnd die 

Voertse Steeg, belast met de zegedijk en sloten. Zou een van beide 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de voornoemde 

3 morgen naar de langstlevende. Zouden beide kinderen overlijden 

zonder wettig nageslacht, en vóór ze de 3 morgen zouden hebben 

verkocht, dan gaan de 3 morgen naar de erfgenamen van hr Godefridus. 

 

Arnoldus die Hoppenbrouwer de Kessel et Reijnkinus eius filius 

tria iugera terre sita in parochia de Maren in loco dicto op 

Coeleijde inter hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen ex uno 

et inter hereditatem (dg: q) liberorum (dg: Lam) quondam Johannis 

Faes soen ex alio tendentia #cum uno fine# ad locum dictum die 
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Voertsche Steghe in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt domino Godefrido de Overmere presbitro ad 

opus sui et ad opus (dg: puerorum naturalium dicti domini 

Godefridi ab eodem et Bela ge) Bernardi et Godefridi puerorum 

naturalium dicti domini Godefridi promittentes super habita et 

habenda warandiam et (dg: obligationem deponere) tamquam de 

hereditate ab omni aggere et censu libera et obligationem deponere 

#exceptis# zeghediken et fossatis ad premissa spectantibus hoc 

addito quod dictus dominus Godefridus dicta tria iugera terre ad 

suam vitam integraliter possidebit post eius (dg: d) decessum #ad# 

dictos Bernardum et Godefridum hereditarie devolvenda et si 

contingat unum eorundem Bernardi et Godefridi decedere sine prole 

legitima ab eodem genita vel generanda superviva remanente quod 

extunc dicta tria iugera terre ad alterum eorundem supervivum 

remanentem devolventur et si contingat dictos Bernardum et 

Godefridum (dg: de) ambos decedere sine prole legitima ab eis 

genita vel generanda superviva remanente et ante (dg: dicta) ipsi 

Bernardus et Godefridus #(dg: seu) seu eorum alter# dicta tria 

iugera terre vendiderint seu alienaverint (dg: ?quod) extunc dicta 

tria iugera terre post decessum dictorum domini Godefridi Bernardi 

et Godefridi suorum puerorum naturalium (dg: ad) omnium ad (dg: 

ve) propriores heredes dicti domini Godefridi devolventur. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 090v 04 do 07-03-1392. 

Petrus Engbrechts soen van Alem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Engbrechts soen de (dg: Maren) #Alem# prebuit et 

reportavit. Testes Rover et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1175 f 090v 05 do 07-03-1392. 

Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten, verkochten aan Willelmus 

Truden soen een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in de 

Hijnense Kamp, tussen voornoemde Willelmus Truden soen enerzijds en 

kvw Jacobus zvw Ghibo Melijs soen anderzijds, strekkend met een eind 

aan de zegedijk, en met het andere eind aan de plaats gnd Stevens 

Kamp. 

 

Ghisbertus et Jutta liberi quondam Willelmi Coptiten cum tutore 

peciam terre sitam in (dg: parochia de Me) iurisdictione de 

Merewijc in loco dicto in den Hijnenssche Camp inter hereditatem 

Willelmi Truden soen ex uno et inter hereditatem (dg: Jacobi) 

liberorum quondam Jacobi filii quondam Ghibonis Melijs soen ex 

alio tendentia cum uno fine ad aggerem dictum zeghedike ibidem et 

cum reliquo fine ad locum dictum Stevens Camp prout ibidem sita 

est et ad dictum Willelmum quondam Coptiten spectare consuevit 

hereditarie vendiderunt dicto Willelmo Truden soen promiserunt cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090v 06 vr 08-03-1392. 

Arnoldus zvw Ghibo gnd Corver droeg over aan Theodericus gnd Splijtaf 

de helft van een stuk land in Nistelrode, ter plaatse gnd Stokakker, 

tussen Yda wv Arnoldus zv Hadewigis van Nijsterle enerzijds en 

Johannes zv Erenbertus van Nijsterle anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Arnoldus gekocht had van Erenbertus nzv Johannes zv 

Erenbertus van Nijsterle. 

 

Arnoldus filius quondam Ghibonis dicti Corver medietatem (dg: pe 

cuiusd) cuiusdam pecie terre site in parochia de Nijsterle in loco 

dicto communiter Stocacker inter hereditatem Yde relicte quondam 

Arnoldi filii Hadewigis de Nijsterle ex uno et inter hereditatem 
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(dg: dicti) Johannis filii Erenberti (dg: s) de Nijsterle ex alio 

quam peciam terre dictus Arnoldus erga Erenbertum filium naturalem 

Johannis filii Erenberti de Nijsterle emendo acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus hereditarie supportavit Theoderico dicto 

Splijtaf cum litteris et (dg: iure) aliis et iure occacione 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Neijnsel et Tijt datum sexta post invocavit. 

 

BP 1175 f 090v 07 do 07-03-1392. 

Theodericus van der Wage en Johannes zvw Johannes van Boemel 

beloofden aan Philippus Jozello 42 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392; 24+30+31+24=109 dgn) te betalen op straffe 

van 2. 

 

Theodericus van der Wage et Johannes filius quondam Johannis de 

Boemel promiserunt (dg: .......) Philippo Jozello etc XLII aude 

scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos sub poena II. Testes (dg: datum) Neijnsel et Arnoldus 

(dg: datum su) quinta post invocavit. 

 

BP 1175 f 090v 08 do 07-03-1392. 

Henricus die Rode zvw Henricus die Rode van Halle ev Elizabeth dvw 

Henricus van der Tommellen: de helft in 2 bunder broek in Eilde. 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus die Rode filius quondam Henrici die Rode de Halle maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici van 

der (dg: Romeller) Tommellen (dg: unum bonarium paludis situm in 

parochia de R Eijlde inter hereditatem) medietatem ad se 

spectantem in duobus bonariis paludis sitis in Eilde. 

 

BP 1175 f 090v 09 do 07-03-1392. 

Arnoldus die Wilde en Elizabeth dvw Johannes gnd Kathelinen soen van 

Heze beloofden aan Wellinus nzv Wellinus van Beke 12 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Martinus over 1 jaar (di 11-11-1393) te 

betalen. 

 

(dg: Arnoldus die La) Arnoldus die (dg: Langhe) Wilde et Elizabeth 

filia quondam (dg: Katherine) Johannis dicti Kathelinen soen de 

Heze promiserunt Wellino filio naturali Wellini de Beke XII Gelre 

gulden seu valorm (dg: ad) a festo (dg: M) Martini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes Rover et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1175 f 090v 10 do 07-03-1392. 

Thomas Geeskens soen droeg over aan Godefridus zvw Luppertus Bierkens 

soen een huis en tuin in Woensel, tussen de gemeint van Woensel 

enerzijds en Godefridus gnd Gobben Agnesen soen anderzijds, strekkend 

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

gemeint aldaar, zoals afgepaald, aan voornoemde Thomas in cijns 

gegeven door Godefridus zvw Rutgherus gnd Arts? soen ....... van 

Woenssel, Johannes Lijsscap ev Mechtildis, en Thomas van Hijntam ev 

Luijtgardis, dvw voornoemde Rugherus, {ingevoegd, waarschijnlijk:} 

eerst voor een b-erfpacht van 3½ mud rogge en daarna voor een cijns 

(onleesbaar en afgescheurd), kennelijk de b-erfcijns van 4 oude 

schilden. 

 

(dg: Tho) Thomas Geeskens soen domum et ortum sitos in parochia de 

Woenssel inter (dg: hereditatem) communitatem de Woenssel ex uno 

et inter hereditatem Godefridi dicti Gobben Agnesen soen ex uno 

(dg: et inter) tendentem cum uno fine ad hereditatem Lamberti 

Baten soen et cum reliquo f[ine] ad (dg: finem) communitatem 
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ibidem prout ibidem limitati sunt datos ad censum dicto Thome a 

Godefrido filio quondam Rutgheri dicti Ar[ts?] so[en] ....... de 

Woenssel Johanne Lijsscap marito et tutore legitimo Mechtildis sue 

uxoris et Thoma de Hijntam marito et tutore legitimo Luijtgardis 

[sue] uxoris filiarum dicti quondam !Rugheri #+ {kennelijk moet 

hier BP 1175 f 090v 11 worden ingevoegd}# prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido filio quondam Lupperti Bierkens 

soen cum l[itteris et iure] promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu 

quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum ....... ....... ....... ....... ....... ....... regis 

Francie in dictis litteris contente. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 090v 11 do 07-03-1392. 

{Dit moet kennelijk worden ingevoegd in BP 1175 f 090v 10}. 

....... ....... ....... ....... daturum et soluturum dicto Thome 

hereditariam paccionem trium et (dg: di) dimidii modiorum 

siliginis mensure de Wo[enssel] ....... ....... ....... ....... 

....... ....... predictis et peciarum predictarum de prima 

acquisitione et de prescripta in parochia ....... ....... ....... 

....... ....... et hereditario censu ....... ....... ....... 

....... prescripto ....... ....... ....... ....... 

 

1175 f. 091r. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 27-06-1392. 

 Tercia post cantate: dinsdag 14-05-1392. 

 

BP 1175 f 091r 01 do 27-06-1392. 

Henricus .vw Gerardus Denkini gaf uit aan Batha wv Jacobus van den 

Yvenlaer (1) een stuk land in Rosmalen, tussen ....... van Ghestel 

enerzijds en Johannes Kesselman anderzijds, (2) de helft in een stuk 

land ....... ......., naast ....... van den Kolke, (3) de helft in 

een stuk land aldaar, naast wijlen Godefridus van den Kolke, (4) de 

helft in een stuk land aldaar, tussen Willelmus Truden soen enerzijds 

en Johannes Kolke anderzijds, welke helft jaarlijks wordt gedeeld 

tegen de andere helft, die was van wijlen Gerongius van Druenen bv 

Henricus van Druenen, (5) ....... ....... in Rosmalen, tussen Heze en 

Bruggen, ter plaatse gnd in het Rot, tussen Aleijdis Goetkijnts 

enerzijds en erfgoed van de H.Geest ....... anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns, 12 penning cijns aan de kerk van 

Orthen, en thans voor een lijfpacht van 2 mud .. zester rogge Bossche 

maat aan voornoemde Henricus op zijn leven te leveren, een helft met 

waarschijnlijk Sint-Martinus en de andere helft met Lichtmis. 

 

[Henricus] ....... de (dg: Druenen) quondam Gerardi Denkini peciam 

terre sitam in ....... .. Roesmalen in ....... ....... ....... 

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

Kesselman ex [alio] item #medietatem ad se spectantem [in]# pecia 

terre ....... ....... ....... ....... ....... ....... van den 

Kolke ex alio item #medietatem ad se spectantem in# peciam! terre 

sitam! ibidem inter hereditatem quondam Godefridi van den Kol[ke] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... #medietatem ad se 

spectantem in# pecia terre sita ibidem (dg: sita) inter 

hereditatem Willelmi Truden soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

J) dicti Johannis K[olke] ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... annuatim dividitur contra (dg: 

hereditatem) #reliquam medietatem# quondam Gerongii de Druenen 

fratris olim dicti Henrici de (dg: Aken annu ibidem sitam) 

#Druenen in dicta [pecia terre]# ....... ....... ....... ....... 

....... ....... parochia inter Heze et Bruggen in loco dicto int 

Rot inter hereditatem Aleijdis Goetkijnts ex uno et inter 
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hereditatem mense san[cti spiritus] ....... ....... ....... ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Bathe (dg: van den Yvenlaer) 

relicte quondam (dg: Bathe) #Jacobi# van den Yvenlaer ab eadem 

hereditarie possidendas ....... ....... ....... ....... domino 

duci et pro XII denariis census (dg: in) ecclesie de Orten exinde 

solvendis dandis etc et pro vitalem! pensione (dg: trium) duorum 

modi[orum] ....... ....... sextariorum siliginis mensure de Busco 

danda dicto Henrico a dicta Batha anno quolibet ad vitam dicti 

Hen[rici] (dg: et non ultra Martini) non ultra ....... ....... et 

mediatim purificationis ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et altera 

cum tutore repromisit super habita et habenda ex premissis et 

al]iis suis] bonis habitis et habendis quocumque sitis. Testes 

Tijt et Arnoldus datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1175 f 091r 02 ±do 27-06-1392. 

Et cum mortuus fuerit dicta Batha a solucione dicte pensionis erit 

quita. 

 

BP 1175 f 091r 03 ma 13-05-1392. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini gaf uit4 aan Johannes gnd die 

Brabander (1) een kamer met ondergrond in Den Bosch, in de straat die 

loopt voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van Lake, tussen erfgoed 

van Johannes gnd Ghevarts vleeshouwer enerzijds en de poort en weg 

van voornoemde Jordanus anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin aldaar, 

achter voornoemde kamer en achter andere kamers aldaar, tussen de 

stal van voornoemde Jordanus enerzijds en erfgoed van voornoemde 

wijlen vrouwe van Lake anderzijds, te weten het ¼ deel dat achter 

voornoemde kamer ligt, (dg: ter lengte van 58 voet 1 duim, af te 

meten vanaf voornoemde weg achterwaarts en met een stukje erfgoed dat 

3 voet lang en breed is, gelegen voor de deur van de kamer van 

voornoemde Johannes Ghevarts); de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392). 

Johannes Brabander zal in voornoemde kamer en ¼ deel van de tuin, in 

de breedte naast een ander erfgoed van voornoemde Jordanus nimmer een 

privaat bouwen, waarvan voornoemde Jordanus of zijn erfopvolgers 

hinder zouden kunnen hebben of kwalijke geur van ontlasting. 

Voornoemde kamer en gebouwen op voornoemd ¼ deel van de tuin, ook 

eventueel te bouwen gebouwen, zullen richting voornoemde weg geen 

vensters mogen hebben, tenzij van glas, vast in die gebouwen en niet 

te openen. Datzelfde voor te bouwen gebouwen richting het overige 

erfgoed van voornoemde Jordanus. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini quandam (dg: .) cameram 

cum eius fundo (dg: ad se sp) sitam in Busco ad vicum tendentem 

ante domum habitationis quondam domine de Lake inter hereditatem 

Johannis #dicti# Ghevarts (dg: soe) carnificis ex uno et inter 

(dg: hereditatem) portam et viam dicti Jordani ex alio atque 

quartam partem cuiusdam orti siti ibidem retro dictam cameram et 

alias cameras ibidem sitas inter stabulum dicti (dg: Johannis) 

Jordani ex (dg: ex) uno et inter hereditatem dicte quondam domine 

de Lake ex alio videlicet illam quartam partem eiusdem orti que 

sita est retro dictam cameram (dg: que camera cum eius fundo atque 

quarta pars supradicti [orti] longitudinem quinquaginta octo 

pedatarum et unius pollicis habent et habebunt scilicet mensurando 

                         
4 Zie ← BP 1175 f 086r 10 ma 13-05-1392, en → BP 1179 p 543r 03 di 

11-03-1393, soortgelijke uitgifte van een kamer met deel van de tuin, 

onder vergelijkbare voorwaarden. 
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easdem a dicto vico retrorsum et cum quadam particula hereditatis 

tres pedatas in longitudine et latitudine continente sita ibidem 

recto ante ianuam eiusdem camere #dicti Johannis Ghevarts# quam 

particulam ter que particula resi[duum] est de #dicta# hereditate 

quam dicti Johannis Ghevarts ut dicebat) #prout ibidem sita sunt# 

dedit ad hereditarium censum Johanni dicto die Brabander ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu quinque librarum et 

decem solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et (dg: mediatim J) primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione quod dictus Johannes Brabander in #in dicta camera et 

in# dicta quarta parte dicti orti in latitudine versus #reliquam# 

hereditatem dicti Jordani (dg: retro eandem quartam partem sitam) 

nunquam construet nec construere faciet nec situari aliquam 

privatam (dg: velc) vel cloacam per quam dictus Jordanus [vel] sui 

heredes vel successores dampna aliqua vel nocumenta vel incommoda 

quovismodo habent seu malum odorem #?faecum# sustinebunt et (dg: si  

[dictus] Jo[hannes die] Brabander) quod dicta camera et edificia 

supra dictam quartam partem dicti orti edificata vel edificanda 

versus dictam viam (dg: ....... ....... et verro v) nunquam 

habebunt foramina vel fenestras nisi (dg: viteas) vitreas in !in 

eisdem edificiis fixas et non [aperiendas] eciam quod edificia 

sup-(dg: er)-ra dictam quartam partem pro quocumque tempore 

edificanda (dg: non habent) nunquam habebunt foramina vel 

fenestras [nisi vitreas] in eisdem (dg: eisdem) edificiis fixas en 

non aperiendas versus reliquam hereditatem dicti (dg: Joh) 

Jordani. Testes Willelmus et Tijt datum secunda post ....... 

 

BP 1175 f 091r 04 ma 13-05-1392. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 234, 13-05-1392. 

Zebertus zv Zebertus van Hoculem ev Agnes dvw Ghibo Herinc zvw 

Gerardus Cnode vleeshouwer verkocht aan Hughemannus van Wijc (1) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Reijnoldus zv Katherina gnd Reijnouts 

aan Henricus gnd van den Zeghenworp met Lichtmis betaalde, gaande uit 

een stuk land gnd die Braak, in Gestel bij Herlaer, tussen Johannes 

Riken enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een b-erfcijns van 3 

pond geld die Reijnerus zv Martinus aan voornoemde Henricus van den 

Zeghenworp met Lichtmis betaalde, gaande uit een hofstad in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen een gemene weg enerzijds 

en voornoemde Henricus anderzijds, welke cijnzen voornoemde wijlen 

Gerardus Cnode gekocht had van voornoemde Henricus van den 

Zeghenworp, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Martinus in Den Bosch te betalen, gaande uit 4 hont land van Johannes 

gnd Coman van Enghelen, gelegen ter plaatse gnd Hangbake, voor 

Engelen, in de dingbank van Meerwijk, tussen Johannes gnd Veer 

enerzijds en Gerardus gnd van Ouveral? anderzijds, welke cijns 

voornoemde wijlen Gerardus Cnode vleeshouwer gekocht had van 

voornoemde Johannes Coman van Engelen, (4) een b-erfcijns van 4 pond 

voornoemd geld, die Reijnerus gnd Scade beloofd had aan voornoemde 

wijlen Ghibo Herinc, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit 1½ morgen land, uit 3 morgen minus 1½ 

hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Poel, beiderzijds tussen 

Goeswinus Steenwech, te weten uit de 1½ morgen land, aan de kant van 

het kasteel van Meerwijk, (5) een b-erfcijns van 8 pond voornoemd 

geld, die Reijnerus Scade beloofd had aan voornoemde wijlen Ghibo zvw 

Gerardus Cnode vleeshouwer en aan Truda sv voornoemde Ghibo, een 

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

uit een huis en erf in Den Bosch, bij het Klein Begijnhof, achter het 

Klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Albertus koopman 
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enerzijds en de muur van voornoemd begijnhof anderzijds. 

 

Zebertus filius Zeberti de Hoculem #maritus et tutor legitimus 

Agnetis sue uxoris filie quondam Ghibonis Herinc filii quondam 

Gerardi Cnode carnificis# hereditarium censum quatuor librarum 

monete quem Reijnoldus filius Katherine dicte Reijnouts Henrico 

dicto van den Zeghenworp solvere tenebatur hereditarie 

purificationis ex quadam (dg: hereditate hereditate) pecia terre 

dicta communiter die Brake sita in parochia de Ghestel prope 

Herlaer inter hereditatem Johannis Riken ex uno et inter 

communitatem ibidem iacentem ex alio atque hereditarium censum 

trium librarum monete quem Reijnerus filius Martini dicto 

[Henrico] van den Zeghenworp solvere tenebatur hereditarie 

hereditarie termino solucionis predicto ex quodam domistadio sito 

in dicta parochia de Ghestel ad locum dictum Thede inter communem 

plateam (dg: ex) ibidem ex uno et inter hereditatem dicti Henrici 

ex alio quos census dictus quondam Gerardus Cnode erga dictum 

Henricum van den Ze[ghenworp] emendo acquisiverat atque 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

Martini et in Busco tradendum ex quatuor hont terre Johannis dicti 

Co[man] de Enghelen sitis in loco dicto Hangbake ante Engelen in 

iurisdictione de Meerwijc inter hereditatem Johannis dicti Veer ex 

uno et inter hereditatem Gerardi dicti de Ouveral ex alio quem 

censum dictus quondam Gerardus Cnode carnifex erga dictum Johannem 

Coman de Engelen emendo acquisiverat atque hereditarium censum 

quatuor librarum monete predicte quem Reijnerus #dictus# Scade 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Ghiboni Herinc 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: de) #ex# uno 

et dimidio iugeribus terre de tribus iugeribus terre uno et 

dimidio hont terre minus sitis in parochia de Empel ad locum 

dictum die Poel inter hereditatem Goeswini Steenwech ex utroque 

latere coadiacentem videlicet ex illis uno et dimidio iugeribus 

terre que sita sunt versus castrum de Merewijc atque hereditarium 

censum octo librarum monete predicte quem Reijnerus Scade 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Ghiboni (dg: 

Cnode et Trude sorori eiusdem) filio quondam Gerardi Cnode 

carnificis et Trude sorori dicti Ghibonis hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de domo et area sitis in Busco prope 

p[arvum] beghinagium retro claustrum fratrum minorum inter 

hereditatem Alberti mercatoris ex uno et inter (dg: l) murum dicti 

beghinagii ex alio prout (dg: ho) dicta domus et [area ibidem] est 

situata prout hoc in litteris scabinorum de Busco continetur quas 

vidimus #et quas nunc ad se spectare dicebant# hereditarie 

vendidit (dg: Hughma d) Hughemanno de Wijc promittens super 

habit[a et habenda] warandiam et obligationem #et impeticionem# in 

dictis censibus existentes deponere et sufficientem facere. Testes 

W et Tijt datum supra. 

 

BP 1175 f 091r 05 di 14-05-1392. 

Henricus van Arkel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Arkel prebuit et reportavit. Testes (dg: datum supra) 

Tijt et Arnoldus datum tercia post cantate. 

 

1175 f. 091v. 

 Secunda post cantate: maandag 13-05-1392. 

 Anno nonagesimo secundo mensis maij die XIIIa: 

  maandag 13-05-1392. 

 Tercia post cantate: dinsdag 14-05-1392. 

 Quinta post cantate: donderdag 16-05-1392. 
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BP 1175 f 091v 01 ±ma 13-05-1392. 

Petrus zvw Everardus van den Pettelaer enerzijds en Henricus van 

Eijcke timmerman anderzijds beëindigden hun geschillen, die onstaan 

waren waarschijnlijk over goederen van wijlen Arnoldus die Zeghele, 

en spraken het volgende af. Petrus zal het huis, erf en tuin, in Den 

Bosch, in de Beurdse straat, tussen erfgoed van Arnoldus zvw 

voornoemde Arnoldus Zegelere enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Henricus van Eijcke anderzijds gedurende zijn leven bezitten; 

voornoemde Petrus zal gedurende zijn leven alle cijnzen betalen, die 

uit voornoemd huis, erf en tuin gaan, en een b-erfcijns van 40 

schelling ......., die voornoemde Henricus eertijds verworven5 had 

van voornoemde Petrus, gaande uit voornoemd huis, erf en tuin. 

Hiermee deed voornoemde Petrus tbv voornoemde Henricus afstand van 

alle goederen en erfgoederen van wijlen voornoemde Arnoldus Zegeleer, 

en beloofde hij alle lasten in voornoemd huis, erf en tuin en andere 

goederen en erfgoederen van zijn kant af te handelen, uitgezonderd 

voornoemde cijns van 40 schelling, eerder door hem aan voornoemde 

Henricus van Eijcke verkocht. Henricus beloofde dat voornoemde Petrus 

voornoemd huis, erf en tuin gedurende zijn leven mag bezitten, en dat 

Henricus alle andere lasten hieruit zal afhandelen, uitgezonderd de 

cijnzen die eruit gaan en voornoemde erfcijns van 40 schelling. 

Godefridus ....... zvw Arnoldus Palken deed tbv voornoemde Henricus 

afstand van voornoemd huis, erf en andere goederen van voornoemde 

wijlen Arnoldus Zegelere, die aan hem en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Everardus van Pettelaer gekomen waren, als erflater van voornoemde 

Petrus of anderszins in voornoemd huis, erf en tuin en andere 

goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Zeghelere. 

 

[6Petrus filius quondam Everardi van den Pettelaer de una et] 

Henricus de Eijcke [carpent]arius de altera (dg: p) super omnibus 

discordiis et querulis habitis inter ....... ....... ....... 

....... ....... ....... [Ze]ghele motis concord[averunt] in hunc 

modum quod (dg: q) dictus Petrus domum aream et ortum sitos [in 

Busco in vico dicto Boertsche Straet inter] hereditatem Arnoldi 

filii dicti quondam Arnoldi Zegelere ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici de Eijcke ex alio ad vitam [dicti Petri et non ultra 

po]ssidebit scilicet dictus Petrus ad eius vitam solvet annuatim 

omnes census ex dictis domo area et orto de iure solvendos [atque 

hereditarium censum] XL solidorum [....... quem] dictus Henricus 

erga dictum Petrum pridem acquisiverat ex dictis domo area et orto 

solvendum et hiis mediantibus dictus [dictus Petrus super] omnibus 

bonis (dg: .....) et hereditatibus dicti quondam Arnoldi Zegeleer 

quocumque sitis et super iure sibi in hiis competente ad opus 

dicti Henrici [hereditarie renunciavit promittens] ....... ....... 

obligationem et impeticionem #?in dictis domo area et orto 

et ?aliis bonis et hereditatibus# ex parte sui deponere excepto 

dicto censu XL solidorum prius vendito dicto Henrico de Eijcke ut 

dicebat. Quo facto dictus (dg: promisit) Henricus [promisit super] 

habita et habenda dicto Petro quod [idem] Petrus dictos domum 

aream et ortum habebit et possidebit quamdiu idem Petrus vixerit 

in humanis et quod ....... ....... Henricus omnem aliam 

obligationem et impeticionem in dictis domo area et orto 

existentem et eventuram ad vitam dicti Petri eidem Petro ad vitam 

eiusdem Petri [deponet] omnino exceptis ....... ....... exinde 

solvendis et dicto censu XL solidorum dicto Henrico exinde 

solvendo. 

[Quo facto] Godefridus ....... filius quondam Arnoldi Palken super 

                         
5 Zie ← BP 1178 f 300r 01 do 22-09-1390, verkoop van de erfcijns uit 

dit huis. 
6 Aanvulling op basis van BP 1178 f 300r 01. 
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dicta domo et orto et super quibuscumque aliis bonis dicti quondam 

Arnoldi Zegelere et jure sibi et Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam (dg: Petri) Everardi de Pette[laer] tam vigore testatoris 

dicti Petri quam alias quovismodo ....... ....... in (dg: 

premissis) dictis domo area et orto et aliis bonis quibuscumque 

dicti quondam Arnoldi Zeghelere competente quovismodo ad opus 

dicti Henrici renunciavit promittens super omnia ratam servare 

....... pro se et (dg: sua) dicta Elizabeth sua uxore et suis 

heredibus (dg: deponere) obligationem et impeticionem ex parte sui 

et dicte Elizabeth et suorum heredum deponere. Testes W et 

Neijnsel et Tijt datum secunda post cantate. 

 

BP 1175 f 091v 02 ma 13-05-1392. 

Hiervan een instrumentum. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Arnoldus Groetart en Jacobus van Berze. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Arnoldo 

Groetart Jacobo de Berze etc acta in camera (dg: p...) anno 

nonagesimo secundo mensis maij die XIIIa hora complete. 

 

BP 1175 f 091v 03 ma 13-05-1392. 

Voornoemde Petrus herriep elk eerder gemaakt testament. 

 

A?. 

Petrus predictus omne testamentum prius ab eo factum revocavit. 

Testes actum datum ut (dg: infra) immediate. 

 

BP 1175 f 091v 04 ma 13-05-1392. 

Godefridus zvw Johannes gnd Houtman van Broegel droeg over aan 

Jacobus zvw Johannes gnd Sparre een n-erfpacht van 8 lopen rogge, 

maat van Son, uit een b-erfpacht van 15 lopen rogge, welke pacht van 

15 lopen Johannes zvw Ghibo gnd Eijcmans soen aan voornoemde 

Godefridus beloofd had, met Lichtmis in het navolgende huis te 

leveren, gaande uit een huis en akker in Nederwetten, tussen kvw 

Henricus gnd van Houthem? enerzijds en voornoemde Godefridus 

anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Johannis (dg: Ho) dicti Houtman de 

Broegel hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis mensure de 

Zonne de hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis dicte 

mensure quam #paccionem XV lopinorum siliginis# Johannes filius 

quondam Ghibonis dicti Eijcmans soen promiserat se daturum et 

soluturum predicto Godefrido hereditarie purificationis et in domo 

infrascripta tradendam ex domo et agro terre sitis in parochia de 

Nederwetten inter hereditatem (dg: q) liberorum quondam Henrici 

dicti de [?Hou]them ex uno et inter hereditatem predicti Godefridi 

ex alio prout in litteris hereditarie supportavit (dg: J) Jacobo 

filio quondam Johannis dicti Sparre cum litteris et iure ....... 

....... promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: da) Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1175 f 091v 05 di 14-05-1392. 

....... .vw Jacobus Willems soen verkocht aan Petrus Witmeri zvw 

Wenemarus een n-erfcijns van 3 ...., met Lichtmis te betalen, gaande 

uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van ....... ......en enerzijds en 

erfgoed van Denkinus Scaden anderzijds, reeds belast met een cijns 

van 40 schelling voornoemd geld. 
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....... ....... quondam (dg: Jacobs) Jacobi Willems soen 

hereditarie vendidit Petro Witmeri filio quondam Wenemari 

hereditarium censum trium ....... ....... solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et area et orto dicti venditoris (dg: ex u) 

sitis in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem (dg: 

quondam) ....... ......en (dg: fi) ex uno et inter hereditatem 

Denkini Scaden (?dg: ...) ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem (dg: de) aliam deponere excepto 

censu XL solidorum dicte monete prius exinde solvendo (dg: et p) 

et sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum tercia post 

cantate. 

 

BP 1175 f 091v 06 di 14-05-1392. 

Johannes van der Stegen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Stegen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 091v 07 ±di 14-05-1392. 

(dg: Gerardus Coelen soen en Johannes van den Hoernic beloofden). 

 

(dg: Gerardus Coelen soen et Johannes van den Hoernic 

promiserunt). 

 

BP 1175 f 091v 08 do 16-05-1392. 

Andreas zvw Theodericus Mersman en zijn zuster Elizabeth dvw 

voornoemde Theodericus Mersman verkochten aan Godefridus zvw Andreas 

van Berlikem een stuk land van 3¼ lopen, in Oss, ter plaatse gnd 

Oosterveld, tussen Johannes zvw voornoemde Theodericus Mersman 

enerzijds en erfgoederen gnd Aanweinden anderzijds. 

 

Andreas filius quondam Theoderici Mersman et Elizabeth eius soror 

(dg: cum tu) filia dicti quondam Theoderici Mersman cum tutore 

(dg: tres l) peciam terre tres lopinos et (dg: uniu) quartam 

partem unius lopini siliginis in semine capientem sitam in 

parochia de Os in loco dicto (dg: Weste) Oestervelt inter 

hereditatem Johannis filii dicti quondam Theoderici Mersman ex uno 

et inter (dg: hereditatem) hereditates (dg: dictorum dictos) 

dictas Aenweijnden ex alio hereditarie vendiderunt Godefrido filio 

quondam (dg: de B) Andree de Berlikem promittentes cum tutore 

super habita et habenda warandiam (dg: et obligationem deponere) 

questionem proximitatis et aliam obligationem deponere. Testes 

Neijnsel et Tijt datum quinta post cantate. 

 

BP 1175 f 091v 09 do 16-05-1392. 

Ancelmus zvw Johannes gnd Lanen soen verkocht aan Johannes van 

Vladeracken een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad, huis, 

tuin en aangelag, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

kvw Rijcoldus van der Stappen enerzijds en Katherina dvw Theodericus 

van Eirde anderzijds, reeds belast met een kwart wijn en de 

hertogencijns uit de hofstad, (2) een stuk land, 1¼ lopen groot, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen kvw Ricoldus van der 

Stappen enerzijds en Henricus Jacobs soen anderzijds, reeds belast 

met 1 lopen rogge, (3) een zesterzaad roggeland in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd die Loe, tussen wijlen 

Arnoldus van Beke enerzijds en Henricus Ghisels soen anderzijds, deze 

zesterzaad reeds belast met 4 schelling aan de H.Geest van Sint-

Oedenrode. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis dicti (dg: Ade) Lanen soen 

hereditarie vendidit Johanni de Vladeracken hereditariam paccionem 
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dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domistadio et domo et orto 

et hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Rode sancte Ode 

in loco dicto Eirde inter hereditatem liberorum quondam Rijcoldi 

van der Stappen ex uno et inter hereditatem Katherine filie 

quondam (dg: de) Theoderici de Eirde ex alio item ex (dg: una 

lopinata terre s) pecia terre unum lopinum et quartam partem unius 

lopini siliginis in semine capiente sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem ....... liberorum quondam Ricoldi van 

der Stappen ex uno et inter hereditatem Henrici Jacobs soen ex 

alio item #ex# una sextariata terre siliginee sita in parochia et 

loco predictis in loco dicto die Loe inter hereditatem quondam 

Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Henrici Ghisels soen 

ex alio ut dicebat (dg: h) promittens ....... ....... warandiam et 

obligationem deponere exceptis una quarta vini (dg: ex dicto do) 

et censu domini fundi ex dicto domistadio et uno lopino siliginis 

ex dicta pecia [terre] et quatuor solidis mense sancti spiritus 

#de Rode# ex dicta sextariata terre de iure prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 091v 10 do 16-05-1392. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel verkocht aan 

Yudocus gnd Joest Bruijstens .... 2 morgen land die waren van wijlen 

Elizabeth van Zonne grootmoeder van voornoemde Henricus, in een kamp 

van 3 morgen, welk kamp ligt achter het klooster Porta Celi, ?achter 

een hofstad van wijlen ....erus Uden soen, tussen hr Henricus van 

Best priester enerzijds en Rodolphus Vrient anderzijds. 

 

Henricus filius [G]erardi de Eijcke filius quondam Henrici Posteel 

duo iugera terre que (dg: duo) fuerant quondam Elizabeth de Zonne 

avie olim primodicti He[nrici] (dg: ...) nunc ad primodictum 

Henricum spectantia (dg: sit) in quodam campo tria iugera terre 

continente qui campus situs est retro conventum de Porta Ce[li 
?r]et[ro quod]dam domistadium quondam ....eri Uden soen inter 

hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex uno et (dg: 

communitatem) hereditatem Rodolphi Vrient ex a[lio] ....... 

....... ....... [sita] sunt et ad Elizabeth de Zonne spectare 

consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit Yudoco dicto Joest 

Bruijstens ....... ....... ....... ....... ....... ....... datum 

supra. 

 

BP 1175 f 091v 11 ±do 16-05-1392. 

Waarschijnlijk mag hij voor een zekere datum terugkopen met 100 

Gelderse gulden. Opgesteld in aanwezigheid van ....... ....... 

Henricus van de Kloot. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... proxime futuros 

cum centum Gelre gulden ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... Henrico de Globo datum anno nonagesimo 

s[ecundo] ....... ....... ....... hora prima. 

 

1175 f. 086r. 

 donderdag 09-05-1392. 

 Secunda post cantate: maandag 13-05-1392. 

 

BP 1175 f 086r 01 do 09-05-1392. 

{Is vervolg van BP 1175 f 086v 11: van f. 086 zijn voor- en 

achterzijde omgewisseld}. 

[et Lamberto de Aelst] ....... ....... promittentes cum tutore 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 
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et alter repromisit. 

 

BP 1175 f 086r 02 do 09-05-1392. 

....... ....... beloofde aan ....... ....... Hadewigis, Elizabeth, en 

Mechtildis, kvw Johannes van der Hegge, en aan Lambertus van Aelst 

100 ..... ...... en? .. ... rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393) in Beek bij Aarle te leveren. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Hadewigi Elizabeth 

Mechtildi (dg: q) liberis quondam Johannis van der Hegge et 

Lamberto de Aelst cent[um] ....... ....... ....... ....... ....... 

....... siliginis mensure de Helmont ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in parochia de Beke prope Aerle tradendos. 

Testes datum su[pra]. 

 

BP 1175 f 086r 03 do 09-05-1392. 

....... ....... beloofde aan ....... ....... Hadewigis, Elizabeth, 

Mechtildis en Lambertus 100 Gelderse gulden of de waarde en 3 mud 

..... met ........ over 1 jaar in Beek bij Aarle te leveren. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Hadewigi Elizabeth 

Mechtildi et Lamberto centum Gelre gulden seu valorem et III 

modios ....... ....... ....... ....... ....... ultra annum 

persolvendos et in parochia de Beke prope Aerle (dg: pe pers) 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086r 04 do 09-05-1392. 

Voornoemde ....... ....... Hadewigis, Elizabeth, Mechtildis en 

Lambertus van Aelst beloofden aan Godefridus zv Robbertus 

Runnescotel? en zijn vrouw Katherina dvw Theodericus van Herende, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren 

op de navolgende onderpanden, uit voornoemde b-erfpacht van 6 mud 

rogge maat van Helmond, voor het eerst met Lichtmis na overlijden van 

voornoemde Katherina. Zou voornoemde Godefridus kinderloos 

overlijden, dan gaat voornoemde pacht van 1 mud rogge over op 

voornoemde kvw Johannes van der Heggen en Lambertus. 

 

[Predict.. ....... ....... Hade]wigis Elizabeth Mechtildis cum 

tutore et Lambertus de Aelst (dg: pnt et) promiserunt indivisi se 

daturos et soluturos Godefrido filio Robberti [7Runnescotel? ab 

eodem] Robberto et Katherina sua uxore (dg: filia dicti) filia 

quondam Theoderici de Herende (dg: trade) pariter genito 

hereditariam paccionem unius modii siliginis [mensure de] (dg : 

Busco) He[l]mont hereditarie purificationis et pro primo termino 

in festo purificationis statim post decessum dicte 

Katherine s[?equ]ente et non prius et in !supra hereditates 

infrascriptas [tradendam] ex dicta paccione sex modiorum siliginis 

mensure (dg: He) de Helmont tali condicione si dictus (dg: d) 

Godefridus decesserit sine prole ab eodem generando superviven[s 

remanente] extunc dicta paccio unius modii siliginis ad dictos 

liberos quondam Johannis van der Heggen et Lambertum devolvetur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086r 05 do 09-05-1392. 

Robbertus Runnescotel. 

 

BP 1175 f 086r 06 do 09-05-1392. 

Paulus zvw Theodericus van Dormalen verkocht aan Lambertus smid van 

Middelrode een stuk land dat was van Theodericus Bever zv Hadewigis, 

                         
7 Aanvulling (meest waarschijnlijke) op basis van BP 1175 f 086v. 
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in Berlicum, ter plaatse gnd Belver, tussen eertijds Jacobus van den 

Placke enerzijds en eertijds Henricus Kangieters szv Arnoldus gnd 

Everaets soen anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge 

aan erfg vw Johannes Colen. 

 

[P]aulus filius #quondam# Theoderici de Dormalen peciam terre que 

fuerat Theoderici Bever filii Hadewigis sitam in parochia de 

Berlicum in loco dicto Beilver inter [hereditatem] que fuerat 

Jacobi van den Placke ex uno et inter hereditatem que fuerat 

Henrici Kangieters generi Arnoldi dicti Everaets soen ex alio [ut] 

dicebat hereditarie vendidit Lamberto fabro de Middelrode 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione dimidii #modii# siliginis heredibus quondam 

Johannis Colen soen exinde de iure solvenda ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 086r 07 do 09-05-1392. 

Johannes Mersman zvw Johannes Mersman van Os verkocht aan Elizabeth 

wv Johannes van der Bolst een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 morgen land 

in Oss, ter plaatse gnd Paalakker, tussen Arnoldus Wander enerzijds 

en erfg vw Johannes Rijcouts anderzijds. 

 

Johannes Mersman filius quondam Johannis Mersman de Os hereditarie 

vendidit Elizabeth relicte quondam Johannis van der Bolst 

hereditariam paccionem (dg: uni) unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex uno iugero terre sito in parochia de Os in loco dicto Paelacker 

inter hereditatem Arnoldi Wander ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum quondam) heredum quondam Johannis Rijcouts (dg: 

kijnderen) ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 086r 08 do 09-05-1392. 

Theodericus van Megen droeg over aan Paulus zv Theodericus van 

Dormalen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een huis en erf, eertijds van Ghibo van Maren, 

thans van Arnoldus van Os zvw Tielmannus zv Arnoldus Tielkini, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Jacobus Dunnecop 

enerzijds en erfgoed van Johannes zv Johannes Busscher anderzijds, 

welke erfpacht aan hem was verkocht8 door voornoemde Arnoldus van Os. 

 

Theodericus de Megen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et 

area que fuerat Ghibonis de Maren (dg: sita in Busco) nunc ad 

Arnoldum de Os filium quondam Tielmanni filii Arnoldi Tielkini 

spectante sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Jacobi 

Dunnecop ex uno et inter hereditatem Johannis filii Johannis 

Busscher ex alio venditam sibi ab Arnoldo de Os predicto prout in 

litteris hereditarie supportavit Paulo filio Theoderici de 

Dormalen cum litteris et iure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086r 09 do 09-05-1392. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest nr. 1111, 09-05-1392. 

Wautgherus Jordens soen beloofde aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis 

in Den Bosch, een n-erfcijns van 24 schelling geld, een helft te 

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

                         
8 Zie ← BP 1178 f 088r 06 vr 12-02-1389, verkoop van de erfpacht. 
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huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

wijlen Henricus? ..lken enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Ridder anderzijds, van welke cijns wijlen Henricus Broc 12 schelling 

en zijn vrouw Elizabeth 12 schelling aan het Geefhuis hadden 

vermaakt. 

 

Wautgherus Jordens soen promisit Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus in Busco se daturum et soluturum dicte mense hereditarium 

censum XXIIII solidorum monete hereditarie mediatim Johannis #et# 

mediatim Domini de et ex domo et area sita in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem quondam Henrici? ..lken ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis Ridder ex alio (dg: quem ce) de 

quo censu XXIIII solidorum (dg: Johannes quondam Brie) Henricus 

quondam Broc XII solidos et Elizabeth eius uxor XII solidos dicte 

mense in eius testamento legaverant ut dicebat. Testes Aa et Rover 

datum supra. 

 

BP 1175 f 086r 10 ma 13-05-1392. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini gaf uit9 aan Arnoldus van Nuenrebeke 

(1) een kamer met ondergrond in Den Bosch, aan de straat die loopt 

voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van Lake, tussen erfgoed van 

voornoemde vrouwe van Lake, thans Johannes Venneken, enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Tijenrode gewantsnijder anderzijds, (2) ¼ 

deel van een tuin aldaar, achter voornoemde kamer, tussen erfgoed van 

voornoemde vrouwe van Lake enerzijds en de stal van voornoemde 

Jordanus anderzijds, te weten het ¼ deel dat direct achter voornoemde 

kamer ligt, met een totale lengte van 58 voet 1 duim, af te meten 

vanaf voornoemde weg achterwaarts; de uitgifte geschiedde voor 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 

25-12-1392). 

Voornoemde Arnoldus zal in voornoemd ¼ deel van de tuin, aan de kant 

van een ander erfgoed van voornoemde Jordanus, achter voornoemd ¼ 

deel, nimmer een privaat bouwen waarvan voornoemde Jordanus of zijn 

erfopvolgers hinder of ongemak zouden kunnen hebben, noch onaangename 

geur. Zou Arnoldus op voornoemd ¼ deel van de tuin willen bouwen, dan 

mag dat gebouw aan de kant van het erfgoed van voornoemde Jordanus 

geen vensters hebben, tenzij van glas, vast, en niet te openen. 

Jordanus behoudt zijn grens van zijn erfgoederen, achter voornoemd ¼ 

deel van de tuin gelegen, volgens stenen die daar als palen zijn 

geplaatst, in het stenen bouwwerk gnd gevel richting erfgoed van 

wijlen voornoemde vrouwe van Lake. Arnoldus heeft geen recht in 

gebouwen van voornoemde Johannes Venneken die thans naast het stenen 

bouwwerk staan, zolang die niet verbrand zullen zijn of door enig 

ongeluk vernietigd, of opnieuw worden gebouwd 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini quandam cameram cum eius 

fundo (dg: sitam) sitam in Busco in Buscoducis ad vicum tendentem 

ante domum habitationis quondam domine (dg: de Lake ..) de Lake 

inter hereditatem dicte quondam domine de Lake nunc ad Johannem 

Venneken spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Tijenrode rasoris pannorum ex alio atque quartam partem cuiusdam 

orti siti ibidem retro dictam cameram inter hereditatem dicte 

domine de Lake ex uno et inter stabulum dicti Jordani ex alio (dg: 

.) scilicet illam quartam partem supradicti orti que sita est 

recte retro dictam cameram et que camera cum eius fundo atque 

quarta pars dicti orti mensurando easdem a dicto vico retrorsum 

                         
9 Zie → BP 1175 f 091r 03 ma 13-05-1392, en → BP 1179 p 543r 03 di 

11-03-1393, soortgelijke uitgifte van een kamer met deel van de tuin, 

onder vergelijkbare voorwaarden. 
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longitudinem quinquaginta octo pedatarum et unius pollicis habent 

et habebunt dedit ad hereditarium censum Arnoldo de Nuenrebeke ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu sex librarum 

monete (dg: sabo) dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit (dg: q) tali condicione annexa quod dictus 

Arnoldus in dicta quarta parte dicti orti in latere versus (dg: 

hereditatem ad) reliquam hereditatem dicti Jordani retro eandem 

quartam #partem# sitam nunquam construet nec construere faciet nec 

situari aliquam privatam vel cloacam per quam (dg: per quam) 

dictus Jordanus (dg: seu) #et# post (dg: eius) eum sui heredes ?et 

successores dampna aliqua nec impedimenta vel incommoda quovismodo 

habebunt seu malum odorem sustinebunt et si Arnoldus imposterum 

edificare voluerit supra dictam quartam partem dicti orti extunc 

huiusmodi edificium in latere (dg: ves) versus hereditatem dicti 

Jordani nulla[s] habebit foramina vel fenestras nisi vitreas in 

eodem edificio fixas et non aperiendas salva tamen #semper# dicto 

Jordano sua limitatione suarum hereditatum retro dictam quartam 

partem dicti orti sitarum (dg: iuxta pa ba) secundum (dg: palos) 

lapides pro palis fixos et positos in (dg: dicto ed) lapideo 

edificio dicto ghevel (dg: .) dicte camere in latere versus 

hereditatem dicte quondam domine de Lake hoc eciam addito quod 

dictus Arnoldus non pet[eret] ius in edificiis dicti Johannis 

Venneken juxta (dg: d) lapideum edificium consistentibus pro 

presenti quosque huiusmodi edificia (dg: de) Johannis Venneken non 

comburentur et annullarentur (dg: ....) aliquo infortuno vel de 

novo reedificarentur #... alias .......#. Testes Willelmus et Tijt 

datum secunda post cantate. 

 

1175 f. 086v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 09-05-1392. 

 Quarta post nativitatis Johannis: woensdag 26-06-1392. 

 

BP 1175 f 086v 01 do 09-05-1392. 

Henricus Dicbier zv Godefridus droeg over aan Johannes van der 

Scutten een erfgoed gnd een schaar, in de dingbank van ......., 

waarschijnlijk aan hem verkocht door Laurencius gnd Jans soen ev 

Mechtildis, Zanderus gnd Gherijts ev ......., en? ....... ....... ev 

Heijlwigis, dvw Johannes van Kercwijc. 

 

Henricus Dicbier filius (d: f) Godefridi unam hereditatem dictam 

een scaer sitam in iurisdictione ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Laurencio dicto Jans soen marito et tutore 

legitimo Mechtildis sue uxoris et Zandero dicto Gherijts ....... 

....... ....... ....... ....... ....... Heijlwigis sue uxoris 

filiarum quondam Johannis de Kercwijc prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni van der Scutten ....... ....... 

....... ....... ....... ....... deponere. Tijt et Arnoldus datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1175 f 086v 02 do 09-05-1392. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg droeg over aan Johannes 

zv Gerardus van Vladeracken 7½ hont 4 roeden land uit een ?kamp van 4 
?morgen 45 roeden, gelegen ter plaatse gnd op Spijk, tussen erfgoed 

gnd Groot Spijk enerzijds en ....... ....... anderzijds, te weten die 

7½ hont 4 roeden in het oosten gelegen, naast Johannes ?van ?Hees, en? 

een sloot gnd Ertgraaf, aan voornoemde wijlen Goeswinus Moedel 

verkocht door Mechtildis wv Walterus ....... gnd ......., .......  

Kuijst ev Hilla, Brijeno gnd Brijen Kuijst ev Mechtildis, dv 
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waarschijnlijk voornoemde Mechtildis en ....... ........ 

 

Petrus filius quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via septem et 

dimidium hont terre et quatuor virgatas terre de ?quodam ?campo 

quatuor [?iugera et] quadraginta quinque virgatas terre continente 

sito supra locum dictum op Spike inter hereditatem dictam Groet 

Spike ex uno ?et ?inter ?hereditatem ....... ....... ....... 

....... scilicet illa septem et dimidium hont et quatuor virgatas 

terre (dg: sita) que site sunt versus (dg: or oriens cont) oriens 

contigue iuxta hereditatem Johannis ?de ?Hees [et] fossatum (dg: 

quondam de) quoddam dictum Ertgrave venditas dicto quondam 

Goeswino Moedel a Mechtilde relicta quondam Walteri ?dicti ....... 
?soen ....... Kuijst marito et tutore legitimo Hille sue uxoris 

Brijene dicto Brijen Kuijst marito et tutore legitimo Mechtildis 

sue uxoris filiarum Mechtildis ....... ....... hereditarie 

supportavit Johanni filio Gerardi (dg: de ?Heze) de Vladeracken cum 

litteris et iure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte sui et dicti quondam 

Goeswini Moedel et quorumcumque heredum dicti quondam Goeswini 

Moedel deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086v 03 do 09-05-1392. 

Petra, dvw Goeswinus Moedel van den Steenwech, wv Petrus Alarts zvw 

Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis uten Werde, en haar zoon Goeswinus 

droegen over aan Johannes zv Gerardus van Vladeracken de helft, die 

behoorde aan Goeswinus zvw Eufemia Posteel, in 1 morgen van Duizend 

Morgen land van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd Spijk, 

tussen Johannes van Beke enerzijds en Hubertus Steenwech anderzijds, 

welke morgen voornoemde wijlen Goeswinus Moedel en Goeswinus Cnode 

zvw Eufemia Posteels verworven hadden van Aleijdis gnd Posteels, en 

welke helft van voornoemde morgen voornoemde wijlen Petrus Alart 

verworven had van voornoemde Goeswinus Cnode zvw Eufemia Posteels. 

 

Petra filia quondam Goeswini Moedel van den Steenwech relicta 

quondam Petri Alarts #filii quondam Goeswini Cnode filii quondam 

Heijlwigis uten Wer[de]# cum tutore et (dg: Pet) Goeswinus eius 

filius medietatem que ad dictum quondam (dg: Goeswinum #Cnode# 

Moedel) #Goeswinum filium quondam Eufemie Posteel# spectabat in 

uno iugero terre de mille iugeribus terre communitatis oppidi de 

Busco sito in in parochia de Busco in loco dicto Sp[ijk] inter 

hereditatem Johannis de Beke ex uno et inter Huberti Steenwech ex 

alio quod iuger (dg: iug) terre dictus quondam Goeswinus Moedel et 

Goeswinus Cnode filius quondam Eufemie Posteels erga Aleijdem 

dictam Posteels acquisiverant prout in litteris et (dg: quod que 

iuger) #quam medietatem dicti iugeri# terre dictus quondam Petrus 

Alart (dg: ....... medietatem dicti iugeri terre erga) dictum 

Goeswinum Cnode filium quondam Eufemie Posteels predicte 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni 

filio Gerardi de Vladeracken cum litteris et aliis et iure 

promittentes cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte #sui# (dg: dicti quondam 

#sui# Goeswini Moedel et dicti quondam quorumcumque ....... 

eiusdem quondam Goeswini Moedel) et dicti quondam Petri Alart 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086v 04 do 09-05-1392. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van den Steenwech droeg over aan Johannes 

zvw Gerardus van Vladeracken de helft die aan voornoemde wijlen 

Goeswinus Moedel behoorde, in voornoemde morgen, welke morgen 

voornoemde wijlen Goeswinus Moedel en Goeswinus Cnode zvw Eufemia 
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Posteels verworven hadden van Aleijdis Posteels. 

 

Petrus filius quondam Goeswini Moedel (dg: Lapide) van den 

Steenwech medietatem !ad que ad dictum quondam Goeswinum Moedel 

spectabat in dicto iugero terre quod iuger dictus quondam 

Goeswinus Moedel et (dg: Ro) Goeswinus Cnode filius quondam 

Eufemie Posteels erga Aleijdem (dg: Poste) Posteels acquisiverant 

et quam medietatem (dg: dictam) nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Johanni filio quondam Gerardi de Vladeracken cum 

litteris et !iure aliis et iure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Goeswini Moedel et quorumcumque heredum dicti quondam Goeswini 

Moedel deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086v 05 do 09-05-1392. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086v 06 do 09-05-1392. 

Hermannus Loden soen en Petrus van Vucht kousenmaker beloofden aan 

Philippus Jozello 98 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1392; 22+24=46 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Hermannus Loden soen et Petrus de Vucht #caligator# promiserunt 

Philippo Jozello etc nonaginta octo hollant gulden ad nativitatis 

Johannis proxime futurum [sub poena] quinque. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086v 07 do 09-05-1392. 

Rodolphus Vrient en zijn dochter Jutta beloofden aan Johannes Butter 

10 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Rodolphus Vrient et Jutta eius filia promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Butter X Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 086v 08 wo 26-06-1392. 

Walterus Joerdens soen alias Mennen soen verkocht aan Johannes zvw 

Petrus Broc (1) een huis, schuur, schapke en tuin, in ......., ter 

plaatse gnd Gesel10, beiderzijds tussen Willelmus Berkelman, (2) 3 

stukken beemd in voornoemde parochie, ter plaatse gnd Haasdonk, (2a) 

beiderzijds tussen Willelmus Berkelman, (2b) tussen Willelmus gnd 

Berkelman enerzijds en kvw Lambertus van der Rijt anderzijds, (2c) 

beiderzijds tussen voornoemde Willelmus Berkelman, (3) een stuk land 

in voornoemde parochie, ter plaatse gnd Gesel, tussen Henricus van 

der Rijt enerzijds en Willelmus Berkelman anderzijds. Verkoper en met 

hem zijn zoon Walterus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 

de cijnzen, en een b-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Oisterwijk, 

aan erfg vw Walterus Doermans. 

 

Walterus (dg: ..) Joerdens soen #alias Mennen soen vocatus# domum 

(dg: do) horreum et domiculam dictam scapken cum suis fundis et 

ortum (dg: et hereditatem) sitos in parochia de {afgescheurd} in 

loco dicto Ghesel inter hereditatem Willelmi Berkelman ex utroque 

latere coadiacentem item tres pecias (dg: terre) prati sitas in 

(dg: ..) dicta parochia in loco dicto Haesdonc quarum una inter 

hereditatem Willelmi Berkelman ex utroque coadiacens et altera 

                         
10 Gesel ligt in Oisterwijk, Helvoirt en Haren. 
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inter hereditatem (dg: liberorum) Willelmi dicti Berkelman ex uno 

[et inter] hereditatem liberorum quondam Lamberti van der (dg: ..) 

Rijt ex alio et tercia inter hereditatem dicti Willelmi (dg: Va) 

Berkelman ex utroque latere sunt (dg: st) site item peciam terre 

sitam in dicta parochia in dicto loco Gesel vocato inter 

hereditatem Henrici van der (dg: ..) Rijt ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Berkelman ex alio .. ....... hereditarie (dg: 

dedit ad hereditarium pactum) #vendidit# Johanni filio quondam 

Petri Broc (dg: ab eodem hereditarie possidendos) #promittentes et 

cum eo Walterus eius filius super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto# pro (dg: pro) censibus exinde prius 

de iure et hereditaria pactione unius lopini siliginis mensure de 

Oesterwijc heredibus quondam Walteri Doermans exinde solvendis 

(dg: dandis sibi atque pro hereditaria pactione unius et dimidii 

mo[diorum] ....... mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda pro p ex premissis 

promittentes #et cum eo Walterus eius filius super habita# super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit). Testes Neijnsel et Tijt datum quarta post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1175 f 086v 09 wo 26-06-1392. 

Henricus van der Bunsbeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Bunsbeke prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 086v 10 wo 26-06-1392. 

(dg: Arnoldus Corenman van Druenen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Arnoldus Corenman de Dro..... Druenen prebuit et reportavit. 

Testes datum Testes datum supra). 

 

BP 1175 f 086v 11 ±wo 26-06-1392. 

Robbertus Runnescotel en zijn vrouw Katherina wv Johannes van der 

Heggen, Johannes gnd Bode, Hadewigis, Elizabeth en Mechtildis kv 

voornoemde Katherina en wijlen Johannes van der Heggen, en Lambertus 

van Aelst ev Aleijdis, dv voornoemde Katherina en wijlen Johannes van 

der Heggen, gaven uit aan Johannes Cranenborch (1) een stuk land gnd 

die Voertakker, in Beek bij Aarle, over die Voertbrug, tussen een 

gemene weg enerzijds en Lucas Meus soen anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die ?Punickart, in Beek bij Aarle, ter plaatse Herende, tussen 

Emondus van Hellu enerzijds en Theodericus ?gnd ?Kerne anderzijds, 

(3) een stuk land in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, tussen 

erfgoed van het klooster van Hooidonk enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (4) een stuk eusel, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Herende, ter plaatse gnd op Bijmmeren, tussen voornoemde Johannes van 

Cranenborch enerzijds en Willelmus wever anderzijds, (5) een stuk 

....... gnd? in het Geval, in Beek bij Aarle, tussen Jordanus van 

Venlaer? enerzijds en Johannes Piecs soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen, een n-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren een helft met ....... en de 

andere helft met Sint-Jan, en een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat 

van Helmond, te leveren aan voornoemde Katherina en na haar 

overlijden aan Johannes Bode, Hadewigis, Elizabeth, Mechtildis 

....... ....... 

 

Robbertus (dg: Runnesl) Runnescotel maritus legitimus Katherine 

sue uxoris (dg: fi) relicte quondam Johannis van der Heggen et 

dicta Katherina cum eodem [tamquam cum tutore] Johannes dictus 
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Bode Hadewigis Elizabeth Mechtildis liberi dictorum Katherine et 

quondam Johannis van der Heggen cum tutore et Lambertus [11de Aelst 

maritus] et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie (dg: dicti 

q) dictorum Katherine et quondam Johannis van der Heggen peciam 

terre (dg: sit) dictam die Voertacker [sitam in parochia] de Beke 

prope Arle ultra pontem dictum die Voertbrugge inter communem viam 

ex uno et inter hereditatem Luce Meus soen ex alio item peciam 

di[ctam] die ?Punickart sitam in dicta (dg: in) parochia (dg: int) 

in loco dicto Herende inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et 

inter hereditatem Theoderici ?dicti ?Kerne ex alio [item peciam] 

terre sitam in dicta parochia in dicto loco dicto Herende inter 

hereditatem conventus de Hodonc ex uno inter (dg: he) communem 

viam ex alio item peciam pascue dicte eeuse[l] in parochia et loco 

iamdictis in loco dicto op (dg: Bij) Bijmmeren inter hereditatem 

Johannis de Cranenborch ex uno et inter hereditatem Willelmi 

textoris ex alio item ?peciam ....... int Geval sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Jordani de V[?en]laer ex uno et inter 

hereditatem Johannis Piecs soen ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni [Cranen-] (dg: donc) #borch# 

ab eodem hereditarie possidendas pro censibus dominorum [dandis 

et] solvendis atque pro hereditaria paccione duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco me[diatim?] ....... .. ....... Johannis 

solvenda et in Busco tradenda danda etc atque hereditaria 

[paccione 12sex] modiorum siliginis mensure de Helmont danda (dg: 

sibi ab alio hereditarie purificationis et supra ....... ....... 

....... promittens cum tutore) dicte Katherine integraliter ad 

eius [vitam et post dicte] Katherine decessum integraliter Johanni 

Bode Hadewigi Elizabeth Mechtildi ....... ....... ....... ....... 

{vervolg is BP 1175 f 086r 01}. 

 

1175 f. 151r. 

 Tercia post assumptionem: dinsdag 28-05-1392. 

 Quinta post octavam Lamberti: donderdag 30-05-1392. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 29-05-1392. 

 In octava assumptionis: donderdag 30-05-1392. 

 

BP 1175 f 151r 01 di 28-05-1392. 

Broeder Johannes Lijsscap nzvw Ghisbertus Lijsscap, kloosterling van 

Porta Celi bij Den Bosch, verkocht aan Johannes Coelborner nzvw 

Henricus Coelborner 1/6 deel in (1) een hoeve van wijlen voornoemde 

Ghisbertus Lijsscap, in Rosmalen, zoals Johannes van Veerdonc die als 

hoevenaar bezit, (2) een b-erfcijns van 24 schelling geld, die Maria 

gnd Geroncs betaalt, gaande uit een stuk land in Rosmalen, welk stuk 

land behoorde tot voornoemde hoeve, belast met lasten. 

 

Frater Johannes Lijsscap filius naturalis quondam Ghisberti 

Lijsscap (dg: v) conventualis (dg: fratrum de) conventus de Porta 

Celi siti prope Buscum unam sextam partem [ad se] spectantem in 

quodam manso (dg: cum) dicti quondam Ghisberti Lijsscap siti in 

parochia de Roesmalen et (dg: t) in attinentiis quibuscumque dicti 

mansi prout Johannes (dg: de Vee) de Veerdonc dictum mansum cum 

suis attinentiis (dg: p) tamquam colonus possidet (dg: ut dicebat) 

atque in hereditario censu XXIIII solidorum monete quem Maria (dg: 

filia naturalis) dicta Geroncs solvere tenetur ex quadam pecia 

terre sita in dicta parochia (dg: terre) quam peciam terre ad 

dictum mansum spectare consueverat ut d[icebat] hereditarie 

vendidit (dg: f) Johanni Coelborner filio naturali quondam Henrici 

Coelborner promittens super habita et habenda warandiam et 

                         
11 Aanvulling op basis van BP 1175 f 086r 02. 
12 Aanvulling op basis van BP 1175 f 086r 04. 
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obligationem deponere exceptis oneribus ad dictam (dg: par) sextam 

partem de iure (dg: spectant) #solvendis# et ad eandem de iure 

spectantibus que onera dictus quondam Ghisbertus Lijsscap exinde 

de iure solvere consuevit et observare. Testes Aa et W datum 3 

post assumptionem. 

 

BP 1175 f 151r 02 di 28-05-1392. 

Arnoldus Lijsscap nzvw Ghisbertus Lijsscap verkocht aan voornoemde 

Johannes Coelborner 1/6 deel in voornoemde hoeve en b-erfcijns, 

belast met lasten. 

 

Arnoldus Lijsscap filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap unam 

sextam partem ad se spectantem in dicto manso cum suis attinentiis 

et in dicto (dg: censu dedit) hereditarie vendidit dicto Johanni 

Coelborner promittens warandiam et obligationem (dg: deponere) 

deponere exceptis oneribus ad hoc de iure spectantibus et exinde 

solvendis que onera dictus quondam Ghisbertus exinde solvere et 

(dg: ...) observare consueverat. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151r 03 di 28-05-1392. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus Lijsscap 106 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Arnoldo Lijsscap centum et sex 

Hollant gulden (dg: ad) seu valorem ad purificactionis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151r 04 di 28-05-1392. 

Voornoemde Johannes Coelborner beloofde aan broeder Johannes Lijsscap 

106 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392) te betalen. 

 

Dictus Johannes Coelborner promisit fratri Johanni Lijsscap 

predicto centum et sex Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151r 05 di 28-05-1392. 

Heijlwigis dv Johannes van Loet verwer deed tbv Theodericus van den 

Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel afstand van een huis13 en erf in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Cristianus bakker enerzijds en erfgoed van Arnoldus Snoec anderzijds. 

Gerardus minderjarige bv voornoemde Heijlwigis zal afstand doen. 

 

Heijlwigis filia Johannis de Loet tinctoris cum tutore super domo 

et area sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Cristiani pistoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Snoec ex alio et super iure ad opus Theoderici van den Hoevel (dg: 

ren) filii quondam Lamberti van den Hoevel renunciavit promittens 

cum tutore ratam servare et quod ipsa Gerardum suum fratrem 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicta domo et area 

ad opus dicti Theoderici faciet renunciare. Testes W et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1175 f 151r 06 di 28-05-1392. 

Danijel Herinc zvw Johannes Herinc vleeshouwer ev Yda dv Johannes van 

Loet verwer droeg over aan Heijlwigis dv Johannes van Loet verwer, 

tbv haar en haar broer Gerardus zv voornoemde Johannes van Loet, zijn 

deel in een huis en erf van wijlen Yda van den Hoevel, grootmoeder 

                         
13 Zie ← BP 1178 f 185v 09 za 06-05-1391, verkoop van dit huis. 
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van voornoemde Yda, in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed 

van eertijds Henricus Leijdecker enerzijds en erfgoed van Petrus 

Goeswijns anderzijds. 

 

Danijel Herinc filius quondam Johannis Herinc carnificis maritus 

et tutor legitimus Yde sue uxoris filie Johannis de Loet tinctoris 

(dg: super) #totam partem et omne ius in# domo et area quondam Yde 

van den Hoevel avie olim predicte Yde sita in Buscoducis in vico 

grumellatorum inter hereditatem dudum Henrici Leijdecker ex uno et 

inter hereditatem (dg: Volcwigis) Petri Goeswijns ex alio 

supportavit Heijlwigi filie Johannis de Loet tinctoris ad opus sui 

et ad opus Gerardi [sui] fratris filii dicti Johannis de Loet 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151r 07 ±do 30-05-1392. 

Herzewijndis dvw Ghisbertus van Eijcke gaf uit aan Henricus Kersmaker 

¼ deel, dat aan haar als weduwe was gekomen na overlijden van haar 

ouders, in alle goederen van voornoemde wijlen Ghisbertus van Eijcke, 

gelegen onder Nistelrode en in Dinther; de uitgifte geschiedde voor 

de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Henricus twee andere ¼ delen in deze goederen tot 

onderpand. 

 

(dg: Heij) Herzewijndis filia quondam (dg: Ghibonis) #Ghisberti# 

de Eijcke cum tutore unam quartam partem sibi de morte quondam 

suorum parentum in sede sue viduitatis successione advolutam in 

(dg: .) omnibus (dg: bonis) hereditatibus et bonis dicti quondam 

Ghisberti de Eijcke quocumque locorum infra parochiam de Nijsterle 

et in parochia de (dg: Nijsterle) Dijnter sitis ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Henrico Kersmaker ab eodem hereditarie 

possidendum pro omnibus oneribus dictis onraet (dg: que dicta 

#.......#) annuatim exinde solvendis faciendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens cum tutore (dg: warandiam pro premissis 

et) ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et 

alter repromisit [et] ad maiorem securitatem dictus Henricus (dg: 

unam medietatem ad se spectantem in d) duas alias quartas partes 

ad se spectantes in premissis ad pignus imposuit. Testes (dg: Aa 

et) Rover (dg: datum supra) et Arnoldus datum quinta post 

[o]ctavam Lamberti. 

 

BP 1175 f 151r 08 di 28-05-1392. 

Voornoemde Henricus Kersmaker beloofde aan voornoemde Herzewijndis 

alle schulden van wijlen Ghisbertus van Eijcke te betalen. 

 

Dictus Henricus Kersmaker promisit omnia dicte Herzewijndi (dg: 

-s) quod ipse Henricus omnia debita que (dg: dicti) Ghisbertus 

quondam de Eijcke in sua morte mansit debens personis quibuscumque 

taliter dabit et exsolvet (dg: personis quibuscumque) sic quod 

dicte Herzewijndi dampna exinde non (dg: ex) eveniant personis 

(dg: per) quibuscumque. Testes (dg: datum supra) Aa et Rover datum 

3a post assumptionem. 

 

BP 1175 f 151r 09 di 28-05-1392. 

Ghisbertus Pels verwer beloofde aan Ghisbertus zv Johannes Baten soen 

een n-erfcijns van 25 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

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

zijn goederen. Voornoemde Ghisbertus zal deze cijns beuren zolang 
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Mechtildis ev voornoemde Ghisbertus Pels leeft; na overlijden 

voornoemde Mechtildis gaat de cijns naar kv voornoemde Mechtildis 

verwekt door Ghisbertus Pels. 

 

X. 

Ghisbertus Pels tinctor promisit super omnia se daturum et 

soluturum Ghisberto filio Johannis Baten soen hereditarium censum 

XXV (dg: g) Hollant gulden seu valorem hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex omnibus suis bonis quocumque sitis tali 

condicione quod (dg: dictus census) dictus Ghisbertus dictum 

censum levabit quamdiu (dg: Metta) #Mechtildis# uxor dicti 

Ghisberti Pels vixerit in humanis et non ultra post eiusdem 

Mechtildis decessum ad liberos dictorum Mechtildis et Ghisberti 

Pels ab eisdem pariter genitos et generandos pleno iure et 

hereditarie devolvet. 

 

BP 1175 f 151r 10 di 28-05-1392. 

Johannes van Wijflit zv Johannes Bac Bertouts soen beloofde aan 

Goeswinus van der Dijesen 25 franken óf daarvoor 33 Hollandse gulden 

gerekend of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) 

te betalen. 

 

Johannes de Wijflit filius Johannis Bac Bertouts soen promisit 

Goeswino van der Dijesen XXV francken seu #pro hiis# XXXIII 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum tercia post 

assumptionem. 

 

BP 1175 f 151r 11 wo 29-05-1392. 

Hr Johannes Vullinc zvw Theodericus Vullinc kanunnik van het klooster 

van het eiland van de H.Maria gaf uit aan Johannes van Lijt zvw 

Henricus Sijmons soen van Lijttoijen een stuk land in Oss, tussen een 

gemene weg enerzijds en wijlen Johannes gnd Muijl anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 4 groten gemeen paijment 

en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over 1 jaar (do 25-12-1393). 

 

Dominus Johannes Vullinc filius quondam Theoderici Vullinc 

canonicus regularis monasterii (dg: de) insule beate Marie peciam 

terre sitam in parochia de Os inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Johannis (dg: Muij) quondam dicti (dg: W) Muijl 

ex alio (dg: ut dic et quam peciam) ut dicebat et quam peciam 

terre nunc ad se spectare dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni de Lijt filio quondam Henrici Sijmons soen de Lijttoijen 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu quatuor 

grossorum communis pagamenti exinde solvendo dando etc et pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie (dg: mediatim) Domini et primo termino ultra annum ex 

premissis promittens (dg: wa) super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et 

Tijt datum quarta post assumptionem. 

 

BP 1175 f 151r 12 wo 29-05-1392. 

Ghisbertus Vullinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Vullinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151r 13 wo 29-05-1392. 

Voornoemde Johannes van Lijt beloofde aan voornoemde hr Johannes 

Vullinc 13 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 
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25-12-1392) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Lijt (dg: dicto) promisit dicto domino Johanni 

Vullinc XIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151r 14 do 30-05-1392. 

Jacobus zvw Walterus Coptiten beloofde aan Jacobus Steenwech 1600 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Walteri Coptiten promisit super habita et 

habenda Jacobo Steenwech mille et sexcentos Hollant gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum in octava 

assumptionis. 

 

BP 1175 f 151r 15 ±do 30-05-1392. 

Lambertus van Lijer zvw Johannes van Lijer verkocht aan Walterus 

Matheus soen van ....... (1) 1/12 deel, dat aan hem, toen hij 

weduwnaar was, gekomen was na overlijden van zijn tante Heijlwigis wv 

Gerardus Roefs, in alle erfgoederen van voornoemde wijlen Heijlwigis, 

onder Esch en Boxtel, (2) ¼ deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn broer Walterus, in 1/12 deel dat aan voornoemde 

Walterus gekomen was na overlijden van voornoemde Heijlwigis. 

 

Lambertus de Lijer filius quondam Johannis de Lijer unam 

duodecimam partem sibi de morte quondam Heijlwigis relicte quondam 

Gerardi Roefs s[ue] #matertere# in sede sue viduitatis advolutam 

in omnibus bonis #hereditariis# eiusdem quondam Heijlwigis 

quocumque locorum infra parochiam de Essche #et de Bucstel# (dg: 

consistentibus sive) sitis atque unam quartam partem sibi de morte 

quondam Walteri sui fratris successione advolutam in una duodecima 

parte que duodecima pars dicto Waltero suo fratri de morte dicte 

quondam Heijlwigis successione fuerat advoluta in dictis bonis 

(dg: bo) hereditariis omnibus dicte quondam Heijlwigis qu[ocumque] 

....... ....... de Essche et de Bucstel sitis ut dicebat 

hereditarie vendidit Waltero Matheus soen de ....... promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui in ....... ....... ....... 

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

 

1175 f. 151v. 

 In octavis assumptionis: donderdag 30-05-1392. 

 In die Bartholomei: zaterdag 24-08-1392. 

 

BP 1175 f 151v 01 do 30-05-1392. 

Johannes van Tede zvw Johannes gnd Dircs, zijn broer Lambertus en 

Arnoldus Corenman Arts soen beloofden aan Hermannus van Os zvw 

Willelmus van Panhedel 37 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393) in Den Bosch te leveren. De brief 

overhandigen aan hem? of aan zijn broer Johannes van Os. 

 

Johannes de Tede filius quondam Johannis dicti Dircs et Lambertus 

eius frater Arnoldus Corenman Arts soen promiserunt Hermanno de Os 

filio quondam Willelmi de Panhedel XXXVII modios siliginis mensure 

de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in 

Busco persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum in octavis 

assumptionis. Tradetur littera Johanni de Os suo fratri vel ?sibi. 

 

BP 1175 f 151v 02 do 30-05-1392. 

Johannes zvw Henricus die Milter zvw Theodericus Mildter verkocht aan 

Gerardus zvw Nijcholaus van Boerdonc, tbv hem, zijn vrouw Elizabeth 

dvw Johannes gnd die Hoghe en hun beider kinderen, (1) 3 stukken land 
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in Lieshout, (1a) tussen Katherina dvw Henricus Milter enerzijds en 

Elizabeth dvw voornoemde Milder anderzijds, (1b) tussen Willelmus die 

Custer enerzijds en Heijlkinus Aleijten en voornoemde Katherina 

anderzijds, (1c) beiderzijds tussen voornoemde Willelmus die Custer, 

(2) 1/6 deel in een stuk beemd gnd den Dorensbeemd, in Lieshout, 

tussen Theodericus zvw voornoemde Theodericus Milder enerzijds en 

erfgoed behorend aan het huis van Lieshout anderzijds, (3) 1/6 deel 

in een stuk beemd van wijlen Theodericus gnd Willems soen, in 

Lieshout, beiderzijds tussen erfgoed behorend aan voornoemd huis van 

Lieshout, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes filius quondam Henrici die (dg: Milde) Milter filius 

quondam Theoderici Mildter tres pecias terre sitas in parochia de 

(dg: Lije) Lijeshout quarum una inter hereditatem Katherine filie 

dicti quondam Henrici Milter ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

filie dicti quondam Milder ex alio secunda inter hereditatem 

Willelmi die Custer ex uno et inter hereditatem Heijlkini Aleijten 

(dg: ex alio) et dicte Katherine ex alio et tercia inter 

hereditatem dicti Willelmi die Custer ex utroque latere sunt site 

atque sextam partem ad se spectantem in pecia prati dicta den 

Dorensbeemt sita in predicta parochia inter hereditatem Theoderici 

filii dicti quondam Theoderici Milder ex uno et inter (dg: 

hereditatem) hereditatem spectantem (dg: ?van) ad domum de 

Lijeshout (dg: hout) ex alio atque sextam partem ad se spectantem 

in pecia prati (dg: dicta ... dicti) quondam Theoderici dicti 

Willems soen sita in dicta parochia inter hereditatem spectantem 

ad (dg: dictam) dictam domum de Lijeshout ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Nijcholai de Boerdonc ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis dicti die Hoghe et ad opus liberorum ab 

eisdem Gerardo et Elizabeth pariter genitorum et generandorum 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi tali condicione quod alter dictorum Gerardi et 

Elizabeth diutius !integraliter vivens integraliter possidebit post 

decessum eorum amborum ad dictos eorum liberos genitos et 

generandos hereditarie devolvendum. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Gerardo. 

 

BP 1175 f 151v 03 do 30-05-1392. 

Andreas van den Noddenvelt en zijn kinderen Henricus Noet en Beatrix 

verkochten aan Arnoldus zvw Godefridus van den Kerchove, tbv zijn 

dochter Margareta en haar dochters Elizabeth en Aleijdis, ¼ deel van 

en stuk beemd in Schijndel, naast de plaats gnd Errenborg, tussen 

Egidius van Ghele enerzijds en die Aa anderzijds, belast met 2½ 

schelling? nieuwe cijns aan de hertog. Verkopers zullen (?ont)last 

zijn van alle verplichtingen van de kant van Heijnsmannus Lisen soen. 

 

Andreas van den Noddenvelt Henricus Noet et Beatrix eius liberi 

cum tutore (dg: peciam prati sitam) #quartam partem pecie prati 

siti# in parochia de Scijnle iuxta locum (dg: lo) dictum 

Errenborch inter hereditatem Egidii de Ghele ex uno et inter 

communem aquam dictam die Aa ex alio hereditarie vendiderunt 

Arnoldo filio quondam Godefridi van den Kerchove (dg: -n) ad opus 

Margarete sue filie et ad opus (dg: M) Elizabeth et Aleijdis 

filiarum dicte Margarete promittentes #(dg: super habita et 

habenda)# cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus et dimidio (dg: census) novi census domino duci exinde 

solvendis hoc tamen addito quod dicti venditores erunt !onerati et 

quiti ab omnibus obligationibus ex parte Heijnsmanni Lisen soen in 

dicta quarta parte existentibus. Testes datum supra. Tradetur 
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littera tradetur littera dicto Arnoldo vel dicte Margarete. 

 

BP 1175 f 151v 04 do 30-05-1392. 

Alardus van Berlikem en Andreas zvw Arnoldus Lemkens beloofden aan 

Hessello zvw Everardus van Boert 54 Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Alardus de Berlikem et Andreas filius quondam Arnoldi Lemkens 

promiserunt Hesselloni filio quondam Everardi de Boert LIIII Gelre 

gulden seu valorem ad (dg: na) pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151v 05 do 30-05-1392. 

Lucas van de Kelder beloofde aan Willelmus zv Willelmus van Laervenne 

tbv voornoemde Willelmus van Laervenne 35 Gelderse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Lucas de Penu promisit Willelmo filio Willelmi de Laervenne ad 

opus eiusdem Willelmi de Laervenne XXXV Gelre gulden seu valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151v 06 do 30-05-1392. 

Sophija van Lijt begijn droeg over aan Mechtildis gnd Vinnen? een 

b-erfcijns van 30 schelling, 1 groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, welke cijns behoorde aan wijlen Matheus Ghegel, in een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, welke cijns van 3 pond Henricus 

van Mierde smid beloofd had aan voornoemde wijlen Matheus Ghegel en 

Heijlwigis dvw Henricus gnd Wuken, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft van een huis en 

erf van voornoemde wijlen Henricus Wuken, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, welke cijns van 30 schelling voornoemd geld voornoemde 

Sophia gekocht had van Johannes gnd van Os steenbakker en zijn zonen 

Matheus en Johannes, verwekt bij wijlen Heijlwigis dvw voornoemde 

Matheus Gegel. 

 

Sophija de Lijt beghina cum tutore hereditarium censum (dg: 

triginta so) triginta solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie pro sedecim denariis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris qui census triginta solidorum dicte 

monete ad Matheum quondam Ghegel spectabat in hereditario censu 

(dg: trigi) trium librarum dicte monete quem censum trium librarum 

Henricus de Mierde faber promiserat se daturum et soluturum dicto 

quondam Matheo Ghegel et Heijlwigi filie quondam Henrici dicti 

Wuken anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex medietate domus et aree dicti quondam Henrici Wuken site 

in Busco in vico Orthensi quem censum triginta solidorum dicte 

monete dicta Sophia erga Johannem dictum de Os pannicidam Matheum 

et Johannem fratres eius liberos ab predicto Johanne de Os et 

quondam Heijlwige eius uxore filia (dg: qu) dicti quondam Mathei 

Gegel pariter genitos emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Mechtildi dicte V[inn?]en cum litteris et 

aliis et iure promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151v 07 do 30-05-1392. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Arts soen van Oerscot verkocht aan Johannes 

gnd Raven een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

in een akker in Oirschot, achter het gasthuis, tussen Theodericus gnd 

Neven enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten uit de helft 



Bosch’ Protocol jaar 1392 01. 

 

31 

naast voornoemde weg naar de plaats gnd Hedel, reeds belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot. 

 

Arnoldus filius (dg: H) quondam Henrici dicti Arts soen de Oerscot 

hereditarie vendidit Johanni dicto Raven hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: .) medietate (dg: d) 

ad dictum venditorem spectante in quodam agro dicto (dg: die) een 

getuijnt sito in parochia de Oerscot retro hospitale ibidem inter 

hereditatem Theoderici dicti Neven ex uno et inter communem 

plateam ex alio scilicet ex illa medietate que sita iuxta dictam 

plateam versus locum dictum Hedel ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam deponere excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Oerscot exinde prius solvenda 

et sufficientem facere. Testes (dg: Tijt) W et Tijt datum supra. 

 

BP 1175 f 151v 08 do 30-05-1392. 

Johannes zv Henricus van Haren vleeshouwer, Johannes Buijc en 

Johannes van Brolio beloofden aan Bessella wv Theodericus van Megen 

14 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Johannes (dg: de) filius Henrici de Haren carnifex Johannes Buijc 

et Johannes de Brolio promiserunt Besselle relicte quondam 

Theoderici de Megen XIIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1175 f 151v 09 do 30-05-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus (dg: alios) servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 151v 10 do 30-05-1392. 

Heijlwigis wv Johannes Hacke, haar dochters Mechtildis en Heijlwigis, 

Engbertus Ludinc Pijnappel, Johannes van Vladeracken en Gheerlacus 

Boest beloofden aan Mathijas gnd Ravens 137 franken geld van de 

koning van Frankrijk of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1393) te betalen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Johannis Hacke (dg: pro) Mechtildis et 

Heijlwigis eius filie (dg: Gheerlac Ludingus) #Engbertus (dg: Lud) 

Ludinc# Pijnappel Johannes de Vladeracken Gheerlacus Boest 

promiserunt indivisi super omnia Mathije dicto Ravens centum et 

XXXVII (dg: aude) francken monete regis Francie seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1175 f 151v 11 do 30-05-1392. 

Voornoemde Heijlwigis, Mechtildis en Heijlwigis beloofden de drie 

anderen schadeloos te houden. 

 

Dicte Heijlwigis Mechtildis et Heijlwigis promiserunt #super 

habita et habenda# alios tres alios indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 151v 12 za 24-08-1392. 

Jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijc en Johannes Haijken 

beloofden aan Philippus Jozello 24 oude Franse schilden met Sint-
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Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen op straffe van 1. 

 

Domicellus Johannes de Herlaer dominus de Meerwijc et Johannes 

Haijken promiserunt Ph Jozello XXIIII aude scilde Francie ad 

Martini proxime persolvendos pena I. Testes dominus Goess et 

Neijnsel datum in (dg: B) die Bartholomei. 

 

1175 f. 080r. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 06-08-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis augusti die sexta: 

  dinsdag 06-08-1392. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 07-08-1392. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1392. 

 

BP 1175 f 080r 01 di 06-08-1392. 

Johannes zv Gerardus van Vladeracken beloofde aan Johannes zvw 

Willelmus van Orthen 70 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes filius Gerardi de Vladeracken promisit Johanni filio 

quondam Willelmi de Orthen LXX Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aa et Arnoldus 

datum tercia post Petri ad vincula. 

 

BP 1175 f 080r 02 di 06-08-1392. 

Voornoemde Johannes beloofde aan Henricus zv Ghisbertus van den Broec 

26 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit Henrico (dg: va) filio Ghisberti van den 

Broec XXVI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 080r 03 di 06-08-1392. 

Godefridus van Zeelst machtigde Johannes zv Gerardus van Vladeracken 

zijn tegoeden te manen. 

 

Godefridus de Zeelst dedit potestatem Johanni filio Gerardi de 

Vladeracken eius debita ad revocacionem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 080r 04 di 06-08-1392. 

Henricus Kemerlinc ontving van Johannes Noppen 26 Hollandse gulden in 

afkorting van 50 Hollandse gulden die hij aan hem verschuldigd is. 

 

Solvit. 

Henricus Kemerlinc recognovit se recipisse Johanne Noppen XXVI 

Hollant gulden in abbreviationem L Hollant gulden quos sibi 

solvere tenetur ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 080r 05 di 06-08-1392. 

Johannes van den Berge van Dommellen en Petrus gnd Daneels soen 

beloofden aan Hubertus zv Ghisbertus van den Broec 26 Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes van den Berge de Dommellen et (dg: Johannes f) #Petrus# 

dictus Daneels soen promiserunt Huberto filio Ghisberti van den 

Broec XXVI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080r 06 di 06-08-1392. 

Hilla dvw Theodericus van Woudrichem, Laurencius van de Hoeve ev 



Bosch’ Protocol jaar 1392 01. 

 

33 

Elizabeth, en Johannes Bathenborch ev Petronella gnd Nelle, dvw 

voornoemde Theodericus, verkochten aan Mechtildis ev Johannes van 

Broegel, tbv haar man Johannes, (1) een erfgoed met gebouwen in Den 

Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van Mathias van Baerle 

enerzijds en erfgoed van Johannes Pijnappel anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Theodericus van Woudrichem overgedragen door 

Hubertus Vleminc zv Johannes Vleminc, (2) 1/5 deel van de oude 

stadsmuur, 11 1/3 voet groot, achter eerstgenoemd erfgoed gelegen, 

over die Tolbrug, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door de 

stad Den Bosch, (3) een erfgoed, 11 1/3 voet breed en 37 voet lang, 

gelegen over voornoemde Tolbrug, achter erfgoed van Cristianus zv 

Theodericus van Woudrichem, buiten voornoemde stadsmuur, aan 

voornoemde Cristianus en zijn 5 zusters verkocht door de stad Den 

Bosch. 

 

= +. 

Hilla filia quondam Theoderici de Woudrichem #cum tutore# 

Laurencius van de Hoeve maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris Johannes Bathenborch maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Petronelle dicte Nelle sue uxoris filiarum dicti quondam 

Theoderici hereditatem sitam in Busco ultra pontem dictum 

Tolbruggen inter hereditatem Mathie de Baerle ex uno et inter 

hereditatem Johannis Pijnappel ex alio cum edificiis in primodicta 

hereditate consistentibus supportatam dicto quondam Theoderico de 

Woudrichem ab Huberto Vleminc filio Johannis Vleminc prout in 

litteris atque quintam partem antiqui muri oppidi de Busco undecim 

pedatas et terciam partem unius pedate continentem sitam retro 

#dictam# hereditatem dicti quondam Theoderici ultra dictum pontem 

die Tolbrugge vocatum venditam dicto quondam Theoderico ab oppido 

prout in litteris etc insuper quandam hereditatem undecim pedatas 

et (dg: q) terciam partem unius pedate in latitudine et triginta 

septem pedatas in longitudine continentem sitam ultra dictum 

pontem retro hereditatem Cristiani filii Theoderici de Woudrichem 

extra dictum murum dicti oppidi venditam dicto Cristiano (dg: 

dedi) et quinque suis sororibus ab oppido de Busco prout in 

litteris cum sigillo etc et quas hereditatem partem muri et partem 

hereditatis dicti Hilla Laurencius et Johannes nunc ad se 

pertinere dicebant hereditarie vendiderunt Mechtildi uxori 

Johannis de Broegel ad opus dicti Johannis sui mariti 

supportaverunt cum dictis litteris aliis et iure promittentes cum 

tutore #divisi {met een punje ervoor en erachter} scilicet 

quislibet pro sua tercia parte# ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Willelmus et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1175 f 080r 07 di 06-08-1392. 

Henricus Noppen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Noppen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080r 08 di 06-08-1392. 

Rijxkinus zv Arnoldus Crulliart verkocht aan Willelmus van der 

Hulten? een b-erfcijns van 8 pond geld, gaande uit een stenen huis en 

erf van wijlen Adam van Ghestel, in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van wijlen Goessuinus Moedel van de Steenweg enerzijds en 

erfgoed van wijlen hr Gheerlacus Rover ridder anderzijds, welke cijns 

voornoemde wijlen Adam aan voornoemde Rijxkinus in zijn testament 

vermaakt had. 

 

Rijxkinus filius Arnoldi Crulliart hereditarium censum octo 

librarum monete scilicet recipiendum et levandum annuatim et 

hereditarie ex domo (dg: et area) lapidea et area quondam Ade de 
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Ghestel sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam Goessuini 

Moedel de Lapidea Via ex uno et inter hereditatem quondam domini 

Gheerlaci Rover militis ex alio quem (dg: ..) censum dictus 

quondam Adam dicto Rijxkino in suo testamento legaverat ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: ?Will) Willelmo van der Hul[?t]en 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080r 09 di 06-08-1392. 

Johannes zv Gerardus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Gerardi Berwout prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 080r 10 di 06-08-1392. 

Hiervan een instrumentum. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

de schepenen, Johannes van den Kloot, Johannes zv Gerardus Berwout en 

Ludekinus van der Poort. De koopsom was voldaan; in aanwezigheid van 

Johannes van den Kloot, Johannes zv Gerardus Berwout. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de 

Globo et Johanne filio Gerardi Berwout Ludekino de Porta actum in 

camera anno nonagesimo secundo mensis augusti die sexta hora 

vesperarum et recognovit sibi de pretio vendicionis fore 

satisfactum presentibus Johanne de Globo et Johanne filio Gerardi 

Berwout. Datum et actum ut supra. 

 

BP 1175 f 080r 11 di 06-08-1392. 

Johannes Coptiten zv Gerardus van Vladeracken droeg over aan 

Godefridus van Zeelst een b-erfcijns van 5 oude schilden geld van de 

koning van Frankrijk of ander paijment van voornoemde waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin in Herlaar, ter 

plaatse ten Hoernok, tussen Johannes zvw Henricus van den Hoernoc 

enerzijds en de gemeint anderzijds, aan hem verkocht door Katherina 

wv Henricus van den Hornoc en haar kinderen Johannes en Elizabeth. 

 

Johannes Coptiten filius Gerardi de Vladeracken hereditarium 

censum (dg: qund) quinque (dg: den) denariorum aureorum antiquorum 

communiter scilde vocatorum monete regis Francie boni auri et 

iusti ponderis vel alterius pagamenti dicte valoris solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in territorio 

de Herlaer in loco dicto communiter ten Hoernoc inter hereditatem 

(dg: primodicti) Johannis filii quondam Henrici van den Hoerno[c] 

ex uno et inter communitatem ibidem ex alio venditum sibi a 

Katherina relicta quondam Henrici van den (dg: Hoern) Hornoc 

Johanne et Elizabeth eius liberis prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido de Zeelst cum litteris et iure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1175 f 080r 12 wo 07-08-1392. 

Johannes Smedeken van Bucstel en zijn vrouw Katherina wv mr Henricus 

van den Venne timmerman beloofden aan Petrus zvw Petrus Zerijs 129 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) 

te betalen. 

 

Johannes Smedeken de Bucstel et Katherina eius uxor relicta 

quondam magistri Henrici van den Venne carpentarii promiserunt 

Petro filio quondam Petri Zerijs centum et XXIX Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 
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Tijt et Arnoldus datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1175 f 080r 13 do 08-08-1392. 

Johannes zvw Johannes gnd Maetrijs droeg over aan Arnoldus Groetart 

alle goederen die aan voornoemde wijlen Johannes Maetrijs gekomen 

waren na overlijden van Elizabeth gnd des Yoeden, tante vw voornoemde 

Johannes Maetrijs, gelegen onder Alem en Maren. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Maetrijs omnia et singula 

bona et hereditates quascumque que dicto quondam Johanni Maetrijs 

de morte quondam Elizabeth dicte des (dg: Yd) Yoeden matertere 

olim dicti quondam Johannis Maetrijs iure successione! hereditarie 

fuerant advolute et (dg: de) que primodicto Johanni de morte dicti 

quondam Johannis Maetrijs #sui patris# successione sunt (dg: aid) 

advoluta quocumque locorum infra parochiam de Alem et infra 

parochiam de Maren sita ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

Groetart promittens ratam servare. Testes Aa et Arnoldus datum 

quinta post Sixti. 

 

BP 1175 f 080r 14 do 08-08-1392. 

Ghevardus van Achel verhuurde aan zijn zoon Henricus 5 dagmaten 

beemd, gelegen ter plaatse gnd die Maat, op 3 plaatsen aldaar, voor 

een periode van 5 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1392), voor een b-erfcijns van 50 schelling geld aan het Geefhuis in 

Den Bosch. 

 

Ghevardus de Achel quinque diurnatas prati (dg: s) ad se 

spectantes sitas in loco dicto die Maet in tribus locis ibidem ut 

dicebat locavit Henrico suo filio ab eodem Henrico ad spacium 

quinque annorum post festum Remigii proxime futurum sine medio 

sequentium possidendas pro hereditario censu L solidorum monete 

mense sancti spiritus in Busco exinde solvendo dando a dicto 

Henrico etc promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

dictis quinque annis durantibus. Testes Aa et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1175 f 080r 15 do 08-08-1392. 

Ghevardus van Achel droeg over aan zijn zoon Henricus zijn deel in 

(1) een b-erfcijns van 3½ oude groot of ander paijment etc, (2) een 

b-erfpacht van 2 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, welke cijns en 

pacht Theodericus Loekart en Gerardus zv Gerardus van Berkel van 

Vlimen? beloofd hadden aan voornoemde Ghevardus van Achel resp. zijn 

zoon Henricus, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin, 

schuur, schaapstal en aangelag, in Vught Sint-Lambertus, tussen de 

gemeint enerzijds en erfgoed behorend aan het Gasthuis van Den Bosch 

anderzijds. 

 

Ghevardus de Achel totam partem et omne ius sibi competentes in 

hereditario (dg: paccion) censu trium et dimidii grossorum 

antiquorum vel alterius pagamenti etc atque in [hereditaria] 

paccione duorum (dg: et dimidii) modiorum et quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam et quem Theodericus Loekart et 

Gerardus filius (dg: quondam) Gerardi de Berkel de Vl[imen?] 

promiserunt se daturos et soluturos dicto Ghevardo de Achel ad 

eius vitam et post eius vitam Henrico filio dicti Ghevardi 

hereditarie purificationis ex domo orto horreo ....... ovuli et 

pecia terre ipsis adiacente sitis in parochia sancti Lamberti de 

Vucht inter communitatem ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

hospitale de Busco ex alio prout [in litteris hereditarie] 

supportavit dicto Henrico filio dicti Ghevardi cum litteris et 



Bosch’ Protocol jaar 1392 01. 

 

36 

iure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dictus Henricus dictos censum et 

paccionem non levabit ....... ....... pro primo termino ?nisi ?a 

purificationis proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

1175 f. 080v. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1392. 

 

BP 1175 f 080v 01 do 08-08-1392. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus verkochten aan Johannes van 

Zelant zv Willelmus van Zelant een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Johannes van Zelant beloofd had aan 

voornoemde Ghevardus resp. aan zijn zoon Henricus met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een akker gnd den Oven Akker, in Vught Sint-

Lambertus, beiderzijds tussen erfgoed behorend aan het Geefhuis in 

Den Bosch, (2) een streep land aldaar, beiderzijds tussen Sophia wv 

Arnoldus van de Kloot. 

 

Ghevardus de Achel et Henricus eius filius hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Johannes de Zelant 

filius Willelmi de Zelant promiserat se daturum et soluturum dicto 

Ghevardo ad eius vitam et post eius vitam dicto Henrico eius filio 

hereditarie purificationis ex quodam agro terre dicto communiter 

den Oven Acker sito in parochia (dg: de) sancti Lamberti de Vucht 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex utroque latere 

coadiacentem atque ex quadam strepa terre sita ibidem inter 

hereditatem Sophie relicte quondam Arnoldi de (dg: Gh) Globo ex 

utroque latere coadiacentem prout in litteris hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni de Zelant (dg: cum) supportaverunt cum 

litteris et iure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Aa et Neijnsel datum quinta post 

Sixti. 

 

BP 1175 f 080v 02 do 08-08-1392. 

Arnoldus Luten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Luten soen prebuit et reportavit. Testes (dg: datum 

supra) W et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 03 do 08-08-1392. 

Voornoemde Ghevardus en zijn zoon Henricus verkochten aan de broers 

Johannes en Gerardus, gnd van Zelant, kv Willelmus van Zelant, een 

b-erfcijns van 1 oude groot Tournoois of ander paijment van dezelfde 

waarde en een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, welke cijns 

en pacht Arnoldus zvw Johannes gnd Lemken beloofd had aan voornoemde 

Ghevardus resp. zijn zoon Henricus, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit een stuk land gnd dat Eigen, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

Petrus Ludinc enerzijds en erfgoed van Sophia wv Arnoldus van de 

Kloot en het Gasthuis in Den Bosch anderzijds. 

 

Dicti Ghevardus et Henricus eius filius hereditarium censum unius 

antiqui grossi Turonensis vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

et hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco 

quem et quam Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemken 

promiserat se daturum et soluturum dicto (dg: Hen) Ghevardo ad 

eius vitam et post eius decessum dicto Henrico eius filio 

hereditarie purificationis ex quadam pecia terre dicta dat Eijghen 

sita in parochia sancti Lamberti de Vucht inter hereditatem Petri 

Ludinc ex uno et inter hereditatem Sophie relicte quondam Arnoldi 

de Globo et hospitalis in Buscoducis ex alio prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Johanni et Gerardo (dg: dictis) fratribus 
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dictis de Zelant (dg: fi) liberis Willelmi de Zelant cum litteris 

et iure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 04 do 08-08-1392. 

Arnoldus Luten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Luten prebuit et reportavit. Testes (dg: datum supra) 

Willelmus et Arnoldus (dg: testes) datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 05 do 08-08-1392. 

Godefridus van Eijcke timmerman verkocht aan Henricus Loij zvw 

Henricus Bessellen soen (1) een deel van een huis met ondergrond, in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Danijel Voegel 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus Loij zvw Henricus 

Bessellen soen van Os anderzijds, te weten het deel dat ligt tussen 

voornoemd erfgoed van Henricus enerzijds en de tussenwand van het 

huis anderzijds, tezamen met de helft van deze tussenwand, met de 

schoorsteen in deze tussenwand aan de kant van voornoemd deel, en met 

de kelder met ondergrond en de gebouwen boven de kelder, (2) een 

stukje erfgoed achter voornoemd deel, ter lengte van de kelder, 

strekkend van de achterste helft van voornoemde tussenwand 

achterwaarts, ter lengte van voornoemde kelder tot aan een paal die 

daar staat, welk stuk erfgoed meet tussen het einde van voornoemde 

kelder en voornoemde paal 3 voet in de breedte, (3) een stukje 

erfgoed achter voornoemd stukje erfgoed en achter voornoemde kelder 

gelegen, strekkend van voornoemde paal, door de latrine, tot aan 

erfgoed van wijlen Johannes Uleman, welk stukje erfgoed achter 

voornoemde latrine, naast erfgoed van voornoemde wijlen Johannes 

Uleman 2¾ voet in de breedte meet, belast met de helft van de 

hertogencijns die uit het hele huis gaat, en met een b-erfcijns van 4 

pond geld. 

 

Godefridus de Eijcke carpentarius quandam partem de domo (dg: ar) 

cum suo (dg: fnd) fundo sita in Busco in vico dicto Colperstraet 

inter hereditatem Danijelis Voegel ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Loijart) Loij filii quondam Henrici #Bessellen soen 

de Os# ex alio scilicet illam partem que sita est inter (dg: 

hereditatem) dictam hereditatem dicti Henrici ex uno et inter 

parietem (dg: interstant) interstitialem (dg: dicte domus) in 

dicta! consistentem ex alio (dg: et que pars continet tres 

ligaturas duas ligaturas) simul cum medietate dicti parietis 

interstitialis scilicet cum illa medietate dicti parietis que 

medietas sita versus (dg: hereditatem dictam he) dictam partem et 

cum (dg: j) epychaustrio dicto scoersteen consistente in dicto 

pariete interstitiali in latere scilicet eiusdem parietis (dg: 

ves) versus dictam partem atque (dg: per) penu dicto kelre cum 

suis fundo et edificiis supra !idem penu consistentibus #sita iuxta 

dictam partem# atque (dg: cum parte) quandam particulam 

hereditatem! sitam retro dictam partem ad longitudinem dicti penu! 

tendentem a (dg: sti post dictam medietatem) posteriori medietate 

dicti parietis interstitialis retrorsum ad longitudinem dicti penu! 

usque ad quendam palum ibidem fixum et que (dg: p) particula 

hereditatis continet inter (dg: fin d) finem dicti penu! et inter 

dictum palum tres pedatas in latitudine atque quandam particulam 

(dg: hereditatis dicte) retro (dg: iamdictam par) predictam 

particulam hereditatis et retro dictum penu! #sitam# tendentem 

dir[?ec]te a dicto palo #per latrinam ibidem# usque ad hereditatem 

(dg: Henrici) quondam Johannis Uleman et (dg: continet) que 

particula terre continet retro dictam latrinam contigue iuxta 

hereditatem dicti quondam Johannis Uleman duas pedatas et tres 
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quartas (dg: pedatas) partes unius pedate in latitudine {de rest 

van deze regel gevuld met een streep} hereditarie vendidit dicto 

Henrico Loij filio quondam Henrici Bessellen #soen# promittens 

super habita et habenda warandiam obligationem excepta medietate 

census domini ducis ex dicta integra domo cum suo fundo solvendi 

et hereditario censu IIII librarum monete (dg: ex dicta parte 

....... et aliis hereditatibus solvendo testes Tijt et Arnoldus) 

ex premissa parte et aliis solvendo tali condicione annexa quod 

(dg: dictus paries interstitialis erit et permanebit perpetue 

communis dicti venditoris et emptoris) dictus emptor et venditor 

dictum parietem interstitialem perpetue sub eorum communibus 

expensis in bona disposicione!. Testes (dg: dat) Tijt et Arnoldus 

datum quinta post (dg: Pe) Sixti. 

 

BP 1175 f 080v 06 do 08-08-1392. 

Henricus van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 07 do 08-08-1392. 

Henricus zvw Henricus gnd Bessellen soen van Os die Kemmer droeg over 

aan Johannes zv Nijcholaus gnd Coel Condermans soen een b-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een hoeve van wijlen Jordanus van der Scueren, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Onland, welke pacht voornoemde Henricus 

verworven had van Lana wv Walterus Arts soen van Nuenrebeke, haar 

kinderen Arnoldus en Katherina, Johannes van den Velde en zijn vrouw 

Lana dv voornoemde Lana en wijlen Walterus Arts soen, en Theodericus 

nzvw Henricus van den Broec. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Bessellen soen de Os die 

Kemmer hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

#siliginis# mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quodam manso quondam Jordani van der 

Scueren sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant 

atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem (dg: di) 

primodictus Henricus erga Lanam relictam quondam Walteri Arts soen 

de Nuenrebeke Arnoldum et Katherinam eius (dg: e) liberos Johannem 

van den Velde et Lanam eius uxorem filiam dictorum Lane et quondam 

Walteri Arts soen et Theodericum filium naturalem quondam Henrici 

van den Broec !prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

filio Nijcholai dicti Coel Condermans soen cum litteris et iure 

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

(dg: po) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 08 do 08-08-1392. 

Johannes van den Loe beloofde aan Jacobus van Kessel zvw Johannes 26 

Gelderse gulden14 of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Johannes van den Loe promisit Jacobo de Kessel filio (dg: Jo) 

quondam Johannis XXVI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

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

datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 09 do 08-08-1392. 

Petrus gnd uter Cameren beloofde aan Wellinus van Beke 10 Gelderse 

                         
14 Zie → BP 1180 p 150v 13 do 12-03-1394, overdracht van 21 Gelre 

gulden die van de schuld resteren. 
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gulden of de waarde met Sint-Martinus (ma 11-11-1392) en 13 Gelderse 

gulden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Petrus (dg: van de) dictus uter Cameren promisit Wellino de Beke 

(dg: XXIII) #X# Gelre gulden seu valorem (dg: ad) Martini et XIII 

Gelre gulden (dg: seu) #seu# valorem ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 10 do 08-08-1392. 

(dg: Berta wv Petrus zvw Johannes Lauwerens soen) 

 

(dg: Berta relicta quondam Petri filii quondam Johannis Lauwerens 

soen) 

 

BP 1175 f 080v 11 do 08-08-1392. 

Willelmus zvw Walterus Backe van Broechoeven beloofde aan zijn moeder 

Katherina een lijfrente van 30 pond geld, een helft met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Willelmus filius quondam Walteri Backe de Broechoeven promisit 

super habita et habenda se daturum et soluturum Katherine sue 

matri vitalem pensionem XXX librarum monete anno quolibet ad vitam 

dicte Katharine et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex omnibus bonis dicti Willelmi habitis et habendis quocumque 

sitis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 12 do 08-08-1392. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Katherina 50 Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus (dg: filius) promisit dicte Katherine sue matri L 

Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 080v 13 do 08-08-1392. 

Henricus van Eijcke nzvw hr Willelmus Eijcke scholaster van Sint-

Oedenrode verkocht aan Johannes zv Arnoldus gnd Wouters soen van 

Bucstel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin van verkoper, onder 

de vrijdom van Sint-Oedenrode, tussen een erfgoed gnd die Akker van? 

Pardelaar enerzijds en Metta van Velpe anderzijds, reeds belast met 

11 schelling gemeen paijment b-erfcijns aan het altaar van Sint-

Katharina in de kerk van Sint-Oedenrode. 

 

Henricus (dg: fi) de Eijcke filius naturalis quondam #domini# 

Willelmi Eijcke scolastici Rodensis hereditarie vendidit Johanni 

filio Arnoldi dicti Wouters soen de Bucstel hereditariam paccionem 

(dg: di) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto 

dicti venditoris sitis (dg: in parochia) infra libertatem de Rode 

sancte Ode inter hereditatem dictam die Acker van? Pardelaer ex uno 

et inter hereditatem Mette de Velpe ex alio promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis XI solidis communis 

pagamenti (dg: monete) hereditarii census (dg: alter) #altari# 

beate Katharine sito in ecclesia sancte Ode# exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1175 f 080v 14 do 08-08-1392. 

Johannes Backe Bertouts soen van Tilborch en zijn zoon Egidius 

beloofden aan Walterus van Goerle zvw Johannes van Goerle 220 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) 
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te betalen. 

 

Johannes Backe Bentouts! soen de Tilborch ac Egidius eius filius 

promiserunt Waltero de Goerle filio quondam Johannis de Goerle 

ducentos et viginti Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes W et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1175 f 080v 15 do 08-08-1392. 

Walterus van Boemel beloofde aan Jacobus van den Hoevel 55½ Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 

 

Walterus de Boemel promisit Jacobo van den Hoevel LV et dimidium 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1175 f. 081r. 

Van deze bladzijde is de hoek rechts onder afgescheurd. 

 In crastino Sixti: woensdag 07-08-1392. 

 In vigilia Laurencii: vrijdagavond 09-08-1392. 

 

BP 1175 f 081r 01 wo 07-08-1392. 

Johannes Sluijsman en Godefridus van Gheldorp beloofden aan Philippus 

Jozello 20 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-

11-1392; 24+30+31+11=96 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes (dg: Sl) Sluijsman et Godefridus de Gheldorp promiserunt 

Philippo Jozello etc XX aude scilde Francie ad (dg: R) Martini 

proxime futurum persolvenda sub pena II. Testes Aa et Rover datum 

(dg: tercia quarta post) in crastino Sixti. 

 

BP 1175 f 081r 02 wo 07-08-1392. 

Gerardus van Uden ontving van Mabelia wv Henricus van Uden bv 

voornoemde Gerardus de helft van 100 pond, welke 100 pond voornoemde 

wijlen Henricus aan voornoemde Gerardus verschuldigd was wegens een 

uitspraak en regeling gedaan en gemaakt door wijlen hr Arnoldus van 

Uden mbt de goederen van wijlen hun vader Henricus van Uden. 

 

Gerardus de Uden palam recognovit sibi fore satisfactum a Mabelia 

relicta Henrici de Uden fratris olim dicti Gerardi a (dg: m q) 

medietate centum librarum quas centum libras dictus quondam 

Henricus debebat dicto Gerardo suo fratri occacione (dg: he) 

cuiusdam pronunciacionis prius pronunciate (dg: ro) super 

divisione et ordinacione dudum facte et ordinate (dg: de) per 

dominum quondam Arnoldum de Uden de (dg: om) bonis quondam Henrici 

de Uden patris olim dictorum Gerardi et Henrici de Uden fratrum. 

Testes Aa et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1175 f 081r 03 wo 07-08-1392. 

Bela dvw Ghibo gnd Willems soen van der Enen droeg over aan haar 

broer Rodolphus zv voornoemde Ghibo Willems soen ¼ deel in een 

b-erfpacht van 14 zester 1 lopen rogge, Bossche maat, die Henricus 

gnd die Wilde zv Willelmus gnd Wiltens soen dekker beloofd had aan 

Johannes, voornoemde Rodolphus en voornoemde Bela, kv voornoemde 

Ghibo Willems soen, en aan Udemannus gnd die Meister szv voornoemde 

Ghibo, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin in Nuenen, ter plaatse tot Genen Enen, tussen Henricus van 

den Meij enerzijds en Elizabeth van Enen anderzijds, (2) een beemd in 

Nuenen ter plaatse tot Genen Enen, tussen voornoemde Henricus van den 

Enen enerzijds en voornoemde Elizabeth anderzijds, (3) 3 lopen 
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roggeland en een stuk eusel daaraan gelegen, in Nuenen, ter plaatse 

gnd tot Genen Enen, tussen voornoemde Henricus van den Enen enerzijds 

en Martinus zv Arnoldus van den Berge? anderzijds. 

 

Bela filia quondam Ghibonis dicti Willems soen van der Enen cum 

tutore unam quartam partem ad se spectantem in hereditaria 

pactione quatuordecim sextariorum et unius lopini siliginis 

mensure de Busco quam Henricus dictus die Wilde filius Willelmi 

dicti Wiltens soen tectoris promiserat se daturum et soluturum 

(dg: dicto) Johanni Rodolpho et dicte Bele liberis dicti Ghibonis 

Willems soen et Udemanno dicto die (dg: Mest) Meister genero 

eiusdem Ghibonis hereditarie purificationis et in Busco 

deliberandam de et ex domo et orto sitis in parochia de Nuenen in 

loco dicto tot Ghenen Enen inter hereditatem Henrici van den Meij 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth (dg: dicta) de Enen ex alio 

atque atque de et ex prato sito in parochia et loco predictis 

inter hereditatem dicti Henrici van den Enen ex uno et inter 

hereditatem dicte Elizabeth ex alio ex de et ex tribus lopinatis 

terre siliginee et pecia pascue dicte eeusel sibi adiacente sitis 

in parochia et loco predictis inter hereditatem (dg: H) dicti 

Henrici van den Enen ex uno et inter hereditatem Martini filii 

Arnoldi van den [?B]erge ex alio prout dicte hereditates ibidem 

sunt site prout in litteris hereditarie supportavit dicto (dg: 

Rutgh) Rodolpho suo fratri filio dicti Ghibonis Willems soen cum 

litteris et iure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Arnoldus datum 

supra. 

 

BP 1175 f 081r 04 vr 09-08-1392. 

Ermegardis dvw Henricus Quaeden droeg over aan Willelmus van den 

Arennest zvw Lambertus van den Arennest alle goederen die aan haar 

gekomen waren na overlijden van Henricus Pels en zijn vrouw 

Herbergis, grootouders van voornoemde Ermgardis. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Ermegardis filia quondam Henrici (dg: Quedonc) Quaeden cum tutore 

omnia bona sibi de morte quondam Henrici Pels et Herbergis eius 

uxoris avi et avie dicte Ermgardis successione hereditarie 

advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo van den Arennest filio quondam Lamberti van den Arennest 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Tijt datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1175 f 081r 05 vr 09-08-1392. 

Gerardus Scade zvw Gerardus Scade verkocht aan Willelmus nzvw 

Johannes Loijen een b-erfcijns15 van 20 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 20 penningen gerekend 

en altijd te rekenen, met Pasen te betalen op het leven van de 

gezusters Margareta en Mechtildis, begijnen van het Groot Begijnhof 

in den Bosch, resp. aan de langstlevende en daarna aan Elisabeth dvw 

Goddinus smid resp. aan haar erfgenamen, gaande uit een huis en erf 

van Henricus Steerc voller, in den Bosch, in de straat gnd op die 

Oude Dieze, welke cijns aan voornoemde Margareta en Mechtildis was 

verkocht door voornoemde Henricus Stercke. 

 

Gerardus Scade filius quondam Gerardi Scade hereditarium censum XX 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis francie antiquo 

pro (dg: X) viginti denariis in hiis computato semper computando 

dandum et solvendum anno quolibet hereditarie in festo pasche 

                         
15 Zie → BP 1181 p 614v 09 do 15-01-1400, overdracht van de cijns. 
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quoad vitam Margarete et Mechtildis sororum beghinarum maioris 

curie beghinarum in Busco et alteri earum diutius viventis et sic 

deinceps Elisabeth filie quondam Goddini fabri suisque heredibus 

et successoribus hereditarie de domo et area Henrici Steerc 

fullonis [sita] in Busco in vico dicto op die Aude Dijese venditum 

dictis Margarete et Mechtildi a dicto Henrico Stercke prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijen supportavit cum 

litteris et iure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dictarum Margarete et Mechtildis et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 081r 06 vr 09-08-1392. 

Gerardus Scade zvw Gerardus Scade verkocht aan Willelmus nzvw 

Johannes Loijen een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 7 hont land in Rosmalen, in een hoeve gnd die 

Akense Hoeve, tussen Johannes Kepken enerzijds en een kamp gnd Wouter 

Coolen zoon Kamp anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen 

Gerardus was verkocht door Johannes zvw Johannes van den Hagen. 

 

(dg: Dictus) Gerardus Scade #filius quondam Gerardi Scade# 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

Domini ex septem hont terre sitis in parochia de Roesmalen in 

manso dicto [die] Akensche Hoeve inter hereditatem Johannis Kepken 

ex uno et inter campum dictum communiter Wouter Colen soen Camp ex 

alio venditum dicto quondam Gerardo suo patri a Johanne filio 

quondam Johannis van den Hagen prout in litteris et quem sibi de 

morte dicti sui patris successione hereditarie advolu[tum esse] 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio naturali quondam 

Johannis Loijen supportavit cum litteris et iure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte #sui#. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081r 07 vr 09-08-1392. 

Henricus van Achel verhuurde aan ....... Oekel 5 dagmaten beemd, ter 

plaatse gnd in die Maat, op 3 plaatsen aldaar, voor een periode van 5 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392), voor 8 

gulden, 33 ....... voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus te 

betalen. 

 

Ad spacium quinque annorum. 

Henricus de Achel quinque diurnatas prati sitas in loco dicto in 

die Maet in tribus locis ibidem ut dicebat locavit ........ 

....... Oekel ab eodem (dg: a festo Mart) #ad spacium quinque 

annorum# a festo Martini proxime futuro (dg: subse) sine medio 

sequentium possidendas pro octo gulden scilicet XXXIII ....... 

....... pro quolibet #computato# dandis dicto Henrico ab altero in 

festo Martini et pro primo ultra annum promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere ....... ....... Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081r 08 vr 09-08-1392. 

Ludinc Pinappel en Gerardus van den Wiel beloofden aan Philippus 

Jozello 24 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-

1392) te betalen ....... ........ 

 

Ludinc Pinappel et Gerardus van den Wiel promiserunt Philippo 

Jozello XXIIII scuta Francie ad Martini proxime p[ersolvenda] 

....... ....... ....... ....... 
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BP 1175 f 081r 09 vr 09-08-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081r 10 vr 09-08-1392. 

Theodericus van Megen en zijn vrouw Aleidis beloofden aan Gherisius 

van Os 66½ Gelderse gulden of de waarde ....... ........ 

 

Theodericus de Megen et Aleidis eius uxor promiserunt Gherisio de 

Os LVIJ Gelre gulden vel v[alorem] ....... ....... ....... Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081r 11 vr 09-08-1392. 

Johannes zv Johannes Spikerman beloofde aan Nicholaus van Coelen 

goudsmid 34 Hollandse gulden of de waarde, met ....... Maria 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes filius Johannis Spikerman promisit Nicholao de Coelen 

aurifabro XXXIIII Hollant gulden vel ....... ....... ....... 

....... ..rie proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081r 12 vr 09-08-1392. 

Johannes nzvw Willelmus van Orthen beloofde aan zijn broer Godefridus 

3 Hollandse gulden ....... ....... ........ 

 

Johannes filius naturalis quondam Willelmi de Orthen promisit 

Godefrido suo fratri III Hollant g[ulden] ....... ....... ....... 

....... ....... in vigilia Laurencii. 

 

BP 1175 f 081r 13 ±vr 09-08-1392. 

Elisabeth wv Johannes Pepercoren verkocht aan Rodolphus zv ....... 

....... een n-erfcijns van 30 schelling geld, gaande? uit een 

b-erfcijns van 8 pond ......., een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin in 

Hintham, naast Johannes van Geffen, (2) een stuk land aldaar, tussen 

erfgoed gnd die ....... enerzijds en Leidekkers Kamp anderzijds, 

welke cijns van 8 pond voornoemde Elisabeth verworven had van ....... 

........ 

 

Elisabeth relicta quondam Johannis Pepercoren cum tutore 

hereditarium censum XXX solidorum monete ....... ....... ....... 

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

de domo et orto sitis in Hijntham inter hereditatem ....... 

....... ....... ....... ....... ....... Johannis de Geffen ex alio 

atque ex pecia aree sita ibidem inter hereditatem dictam die 

....... ....... ....... ....... ....... ....... dictum communiter 

Leijdeckers Camp ex alio quem censum octo librarum dicta 

Elisab[eth] ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

acquisiverat emendo prout in litteris quas vidimus hereditarie 

vendidit Rodolpho filio ....... ....... ....... ....... ....... 

....... promittens cum tutore warandiam et obligationem in dicto 

censu #XXX solidorum# deponere. Testes Rover et Tijt ....... 

....... ....... 

 

BP 1175 f 081r 14 ±vr 09-08-1392. 

Theodericus van Megen beloofde aan Robbertus van Neijnsel 51 Gelderse 

gulden ....... ....... ........ 
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Theodericus de Megen promisit Robberto de Neijnsel LI Gelre gulden 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1175 f 081r 15 ±vr 09-08-1392. 

Petrus zvw Petrus gnd Becker zvw Petrus gnd die Heirde bakker 

verkocht? een b-erfcijns van 7 pond geld, een helft te betalen met 

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

in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes Gherijs 

enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus Pijnappel anderzijds, welke 

erfcijns mogelijk in twee helften was verworven van Wautgherus zvw 

Johannes gnd Daems soen resp. ....... zvw voornoemde Petrus die 

Heirde bakker, reeds belast met 5 pond 8 schelling voornoemd geld 

b-erfcijns en een lijfpacht16 van 2 mud rogge op het leven van 

Aleijdis Moerwaters. 

Johannes Beckers zv Johannes die Heirde bakker deed afstand van deze 

cijns van 7 pond en beloofde geen rechten te doen gelden op voornoemd 

huis en erf. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Becker filii quondam Petri dicti 

die Heirde (dg: pos) [pistoris] ....... ....... ....... ....... 

....... ....... monete solvendum hereditarie mediatim (dg: Joh) 

#Domini# et mediatim (dg: Domini) Johannis de et ex domo et a[rea] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

Colperstraet inter hereditatem Johannis Gherijs ex uno et inter 

hereditatem quondam W[17alteri Pijnappel ex alio] ....... ....... 

....... ....... ....... unam medietatem erga Wautgherum filium 

quondam Johannis dicti Daems soen ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... filium quondam dicti Petri die Heirde 

pistoris emendo acquisiverat prout in litteris quas [vidimus] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... dicto venditori de 

(dg: qu) morte quondam suorum parentum successione est advolutam 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1175 f. 081v. 

Van deze bladzijde is de hoek links onder afgescheurd. 

 In crastino Laurencii: zondag 11-08-1392. 

 Secunda post Laurencii: maandag 12-08-1392. 

 Tercia post Laurencii: dinsdag 13-08-1392. 

 In vigilia assumptionis: woensdagavond 14-08-1392. 

 

BP 1175 f 081v 01 ±vr 09-08-1392. 

deponere exceptis quinque libris et octo (dg: libris) #solidis# 

dicte monete #hereditarii census# exinde annuatim solvendis et 

(dg: h) vitali pensione duorum modiorum [siliginis ad vitam] 

Aleijdis Moerwaters (dg: ex) et non ultra exinde solvenda et (dg: 

sufficientem) super habita et habenda sufficientem facere. Quo 

facto Johannes (dg: Beck) B[eckers filius] Johannis die Heirde 

pistoris super dicto censu septem librarum et iure ad opus dicti 

emptoris! promisit super (dg: oa) idem Johannes Beckers super 

o[mnia .......] nunquam (dg: pres) proseque[tur?] ius ad et supra 

dictam domum et aream mediantibus quibuscumque litteris et 

promissionibus eidem Johanni Becker #aut alteri persone ad o[pus]# 

a predicto Petro factis et promissis per quod presens vendicio 

(dg: so) dicti census septem librarum #et# solutio quovismodo 

valeat impediri. Testes Rover et Tijt ....... ....... 

 

BP 1175 f 081v 02 ±vr 09-08-1392. 

Johannes Beckers zvw Johannes Heirde verwerkte zijn recht tot 

                         
16 Zie ← BP 1179 p 024v 08 vr 23-12-1390, verkoop van de lijfpacht uit dit huis. 
17 Aanvulling op basis van BP 1179 p 024v 08. 
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vernaderen. 

 

Johannes Beckers filius quondam Johannis Heirde prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 081v 03 zo 11-08-1392. 

Een zekere Luijs van der Empel, Johannes van Gestel en Henricus van 

Weichuijsen beloofden aan Philippus Jozello 81? Franse schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392; 20+30+31+11=92 dgn) te 

betalen op straffe van 5. 

 

Dictus Luijs van der Empel Johannes de Gestel et Henricus de 

Weichuijsen promiserunt Philippo Jozello LXXXI..? ....... ....... 

scilde Francie ad Martini proxime persolvenda pena V. Testes Rover 

et Tijt datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1175 f 081v 04 zo 11-08-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 05 ma 12-08-1392. 

Johannes Erenbrechts soen en Johannes van Bladel beloofden aan 

Philippus Jozello 36 oude Franse schilden met ....... aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes Erenbrechts soen et Johannes de Bladel promiserunt 

Philippo Jozello XXXVI aude scilde Francie ad n...... ....... 

futurum persolvenda. Testes Rover et Tijt datum secunda post 

Laurencii. 

 

BP 1175 f 081v 06 ma 12-08-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit totum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 07 ma 12-08-1392. 

Johannes van Geffen verkocht aan Winricus gnd Wijn van den Hecke een 

hofstad in Geffen, tussen voornoemde Winricus gnd Wijn van den Hecke 

enerzijds en Rodolphus Lambrechts soen anderzijds. 

 

Johannes de Geffen domistadium situm in parochia de Geffen inter 

hereditatem Winrici dicti Wijn van den Hecke ex [uno et] inter 

hereditatem Rodolphi Lambrechts soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Winrico promittens (dg: warandiam 

obligationem deponere [excepto] hereditario censu XL solidorum 

monete) #ratam servare# et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 08 ma 12-08-1392. 

Gerardus van Geffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Geffen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 09 ma 12-08-1392. 

Johannes Vis? beloofde aan Petrus van Geffen 240 Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Vis? promisit Petro de Geffen CC et XL Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 
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ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 10 ma 12-08-1392. 

Henricus Boef ev {hier staan twee puntjes} gnd Berth dvw Johannes van 

Haren droeg over aan Wolterus zvw voornoemde Johannes van Haren alle 

goederen die aan Henricus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Johannes van Haren resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van Luitghardis wv voornoemde Johannes. 

 

Henricus Boef maritus et tutor legitimus ut dicebat {hier staan 

twee puntjes} dicte Berth sue uxoris filie quondam Johannis de 

Haren omnia bona sibi et dicte eius uxori de morte dicti quondam 

Johannis de Haren successione hereditarie advoluta atque post 

mortem Luitghardis relicte dicti quondam Johannis successione 

hereditarie advolvenda quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Woltero filio dicti quondam Johannis de 

Haren promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 11 ma 12-08-1392. 

(dg: Johannes) 

 

BP 1175 f 081v 12 ma 12-08-1392. 

Elizabeth wv Willelmus van Dordrecht droeg over aan Gerardus van Hees 

riemmaker het vruchtgebruik in alle goederen die aan voornoemde 

Gerardus van Hees en zijn vrouw Elizabeth, dv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Willelmus van Dordrecht, gekomen waren resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van eerstgenoemde Elizabeth. Een brief 

voor voornoemde Gerardus en een voor Gerardus Balyart. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi de Dordrecht cum tutore suum 

usufructum etc quem habuit in omnibus bonis Gerardo de Hees 

corrigiatori et Elizabeth sue uxori filie primodicte Elizabeth et 

dicti quondam Willelmi de Dordrecht successione advolutis et post 

mortem dicte Elizabeth successione advolvendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit dicto Gerardo de 

Hees promittens #cum tutore# ratam servare. Testes Rover ... 

....... datum (dg: supra) secunda! Laurencii. Litteram habebit 

dictus Gerardus et alteram Gerardus Balyart. 

 

BP 1175 f 081v 13 ma 12-08-1392. 

........ Balijart machtigde zijn vader? Gerardus te manen en zijn 

goederen te beheren. 

 

....... ........ Balijart dedit Gerardo suo ?patri predicto 

potestatem monendi etc et sua bona regendi usque ad revocacionem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 081v 14 di 13-08-1392. 

....... ....... en Woltherus zvw Johannes van Haren beloofden aan 

Philippus Jozello 140 oude schilden met ....... aanstaande te betalen 

op straffe van 10. 

 

....... ....... et Woltherus filius quondam Johannis de Haren 

promiserunt Philippo Jozello centum et XL aude scilde ....... 

....... ....... proxime persolvenda pena X. Testes Rover et Tijt 

datum 3a post Laurencii. 

 

BP 1175 f 081v 15 di 13-08-1392. 

Waarschijnlijk belofte schadeloos te houden. 
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....... ....... ....... ....... datum ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 16 ±di 13-08-1392. 

....... ....... z?vw Johannes Spermer beloofde aan Ghibo Kesselman de 

oudere 96 Gelderse gulden of de waarde met ....... aanstaande te 

betalen. 

 

....... ....... ....... ......us quondam Johannis Spermer promisit 

Ghiboni Kesselman !j seniori nonaginta sex Gelre gulden vel 

[valorem] .. ....... [proxime] futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1175 f 081v 17 ±di 13-08-1392. 

....... ....... beloofde aan ....... van Berze Wil Gielijs soen 42¾ 

Gelderse gulden ....... met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... de Berze Wil Gielijs soen XLIII 

Gelre gulden minus quarta parte (dg: ..) unius Gelre [gulden] 

....... ....... [ad] nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 081v 18 wo 14-08-1392. 

....... ....... van Johannes gnd van Brolijo ?verkocht aan? Eufemia 

gnd Femij wv Franco Splittaf een b-erfcijns van 15 oude schilden, ?32 

plakmeeuwen geld van Holland voor 1 oude schild gerekend of ander 

paijment van gelijke waarde, die Johannes van Gheldorp zvw Johannes 

gnd van Geldorp beloofd had met Sint-Jan-Baptist te betalen aan 

voornoemde Johannes van Brolijo, gaande uit18,19 (1) een geheel 

erfgoed, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Goessuinus 

Steenwech enerzijds en erfgoed van Woltherus gnd Backe smid 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

oude stadsmuur, en uit alle gebouwen op dit gehele erfgoed, (2) een 

deel van voornoemde oude stadsmuur, (3) een deel van een erfgoed, 

buiten voornoemde oude stadsmuur, achter eerstgenoemd geheel erfgoed, 

tussen erfgoederen van voornoemde Goessuinus en Wolterus Bac, 

strekkend vanaf voornoemde oude stadsmuur tot aan de stroom aldaar. 

 

....... ....... ....... [20Johannis] dicti de Brolijo hereditarium 

censum XV aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni ....... ....... ....... ....... ...ginta duobus 

denariis communiter placmeuwe vocatis monete Hollandie pro 

quolibet dictorum aureorum denariorum antiquorum ....... ....... 

....... ....... seu alterius pagamenti consimilis valoris quem 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis dicti de Geldorp 

[promisit se] daturum et soluturum dicto Johanni de Brolijo anno 

quolibet hereditarie in festo nativitatis beati Johannis baptiste 

de et [ex tota hereditate sita in Busco ad forum] inter 

hereditatem Goessuini Steenwech ex uno et inter hereditatem 

Woltheri dicti Backe fabri ex alio [tendente a communi platea 

retrorsum ad] antiquum murum oppidi de Busco atque ex omnibus et 

singulis edificiis in dicta tota hereditate [consistentibus atque 

de quadam parte supradicti antiqui] muri oppidi de Busco predicti 

necnon ex quadam parte cuiusdam hereditatis site extra antedictum 

[antiquum murum retro primodictam totam hereditatem] inter 

hereditates predictorum Goessuini et Wolteri Ba[c] tendente a 

                         
18 Zie ← BP 1179 p 205r 07 ma 16-01-1391, overdracht van de helft in 

deze onderpanden. 
19 Zie ← BP 1179 p 138v 09 za 09-03-1392, Wellinus van Beke verkocht geheel deze 
goederen aan Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp en Albertus zv voornoemde 

Wellinus. 
20 Aanvulling op basis van BP 1179 p 205r 07. 
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dicto antiquo muro [ad aquam ibidem fluentem] [?hereditarie 

vendidit?] Eufemia! (dg: re) dicte (verbeterd uit: dicta) Femij 

relicta! quondam Franconis Splittaf supportavit cum litteris 

....... ....... ....... ....... ....... ....... et sufficientem 

facere. Testes Rover et Tijt datum in vigilia assumptionis. Dentur 

domino Gerardo Groij. 

 

 


