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1178 mf6 F 08 f. 210. 

 in crastino circumcisionis: dinsdag 02-01-1392. 

 Quarta post circoncisionem: woensdag 03-01-1392. 

 anno XCII mensis januarii die III: woensdag 03-01-1392. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 04-01-1392. 

 

BP 1178 f 210r 01 ±di 02-01-1392. 

(dg: Henricus zvw Wolterus gnd Wellen van Lijt) 

 

(dg: Henricus filius quondam Wolteri dicti Wellen de Lijt hereditarie) 

 

BP 1178 f 210r 02 di 02-01-1392. 

Henricus zvw Wolterus gnd Wellen van Lijt verkocht aan Henricus Loenman een 

n-erfcijns van 3 ....... plakken geld van Dordrecht, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) een huis en hofstad, met gebouwen, in Lith, tussen 

Theodericus Herbrechs soen enerzijds en Albertus Buc van Lijt anderzijds, 

(2) 1 morgen land, in de dingbank van ......., ter plaatse gnd Voerbroek, 

tussen Johannes gnd Erenbrechts soen enerzijds en erfgoed gnd dat ?Groet 

Voerbroek anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 2 oude schild. 

 

Henricus filius quondam Wolteri dicti Wellen de Lijt hereditarie vendidit 

Henrico Loenman hereditarium [censum] trium denariorum ....... placken 

monete Dordratensis solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis 

ex (dg: domistadio) domo [et] domistadio ad se spectantibus in parochia 

de Lijt inter hereditatem Theoderici Herbrechs soen ex uno et inter 

hereditatem Alberti Buc de Lijt ex alio atque ex eorum edificiis item ex 

uno jugero terre sito in jurisdictione de ....... ad locum dictum (dg: 

dat) Voerbroec inter hereditatem Johannis dicti Erenbrechs! soen ex uno 

et hereditatem dictam dat Groe[t?] Voerbroec ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu duorum aude scilde ....... ....... ....... solvendo (dg: et 

sufficientem facere) promisit super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Rover et Tijt datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1178 f 210r 03 di 02-01-1392. 

Egidius Backe en Johannes van Dordrecht beloofden aan Philippus Jozollo 30 

oude Franse schilden ....... ....... op straffe van 2. 

 

Egidius Backe et Johannes de Dordrecht promiserunt Philippo Jozollo XXX 

aude scilde Francie ....... ....... ....... ....... pena duorum. Testes 

Vladeracken et Aa datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1178 f 210r 04 di 02-01-1392. 

Nijcholaus van Berze maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Arnoldus Hadewigen soen met zijn goederen. 

 

Nijcholaus de Berze omnes vendiciones et alienaciones et obligationes 

factas per Arnoldum Hadewigen soen cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes Rover et (dg: ...) Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 210r 05 di 02-01-1392. 

Jacobus van Reijnrode verkocht aan Matheus Quappe zvw Franco gnd Nollekens 

een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen erfgoed van 

Bartholomeus zvw Theodericus enerzijds en erfgoed van ....... Wise 

anderzijds, strekkend van de gemene straat achterwaarts tot aan erfgoed van 

Johannes van Os, aan verkoper verkocht door voornoemde Franco gnd 

Nollekens. 
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Jacobus de Reijnrode domum et aream sitam in Busco ad locum dictum Zile 

inter hereditatem Bartholomei filii quondam Theoderici ex uno et inter 

hereditatem ....... Wise ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Johannis de Os venditam sibi a Francone dicto Nollekens prout 

in litteris hereditarie vendidit (dg: Arnoldo) #Matheo# Quappe filio 

dicti quondam Franconis dicti (dg: Quappe) Nollekens supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Neijnsel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 210r 06 di 02-01-1392. 

Johannes Monijns ketelaar droeg over aan de secretaris, tbv erfg vw 

Katherina, ev van voornoemde Johannes en dvw Reijnkinus Vleeschouwer van 

Eijndoven, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan erfg vw voornoemde 

Katherina gekomen waren na overlijden van voornoemde Katherina resp. aan 

hen zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Monijns en niet aan de ander. 

 

Johannes Monijns cacabarius (dg: om) suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis que heredibus quondam Katherine uxoris olim dicti Johannis 

filie quondam Reijnkini Vleeschouwer de #Eijndoven# de morte dicte (dg: 

Joh) #quondam Katherine# successione sunt advoluta et post mortem dicti 

Johannis successione advolventur quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat legitime supportavit mihi ad opus dictorum heredum dicte 

quondam Katherine promittens ratam servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Johanni Monijns et non alteri. 

 

BP 1178 f 210r 07 wo 03-01-1392. 

Henricus Zelen soen ev Hilla dv Reijnerus Vleeschehouwer, zijn zoon 

Henricus en Henricus Bije zvw Henricus Bije ev Belia dv eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Johannes Monijns alle goederen, die aan hen, 

voornoemde Hilla en Belia en aan erfg vw Katherina dvw voornoemde 

Reijnerus, gekomen waren na overlijden van voornoemde Katherina, resp. aan 

hen zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes Monijns. De koopsom 

is voldaan. 

 

Henricus Zelen soen #maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie 

Reijneri Vleeschehouwer# Henricus eius filius et Henricus Bije filius 

quondam Henrici Bije maritus et tutor legitimus Belie sue uxoris filie 

primodicti Henrici omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria 

et parata eis et dicte Hille et Belie et quibuscumque heredibus quondam 

Katherine filie eiusdem quondam Reijneri successione advoluta! et post 

mortem (dg: dicti) Johannis Monijns successione advolvenda quocumque 

consistentia sive sita et de quibus bonis Johannes resignavit sibi suum 

usufructum ?etc hereditarie vendiderunt dicto Johanni Monijns (dg: s) 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et quorumcumque heredum dicte quondam 

Katherine deponere et recognoverunt eis de pretio vendicionis fore 

satisfactum. Testes Rover et Neijnsel datum (dg: in oct) quarta post 

circoncisionem. 

 

BP 1178 f 210r 08 wo 03-01-1392. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het huis van Sijmon van 

Mijrabellum, in aanwezigheid van schepenen, voornoemde Sijmon en Nolleken 

Geroncs. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Sijmone de (dg: S) 

Mijrabello Nolleken Geroncs (dg: ..). Actum in domo dicti Sijmonis anno 

XCII mensis januarii die III hora none pontificis Bonifacii IX anno 

tercio. 
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BP 1178 f 210r 09 di 02-01-1392. 

Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven beloofde aan Gerardus 

van Enode 17 Hollandse gulden of de waarde en 13 Hollandse plakken met 

Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1392) te betalen, op straffe van 10 

Hollandse gulden. 

 

Theodericus de Bijlant filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

promisit Gerardo de Enode XVII Hollant gulden seu valorem et XIII Hollant 

placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena X Hollant gulden. 

Testes Vladeracken et Raet datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1178 f 210r 10 di 02-01-1392. 

Godefridus Keijmpt zvw Godefridus Keijmp molenaar beloofde aan Lambertus 

van den Laer 13 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

27-02-1392) te betalen. 

 

Godefridus Keijmpt filius quondam (dg: quo) Godefridi Keijmp multoris 

promisit Lamberto van den Laer XIII Gelre gulden seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 210r 11 di 02-01-1392. 

Albertus zv Wellinus van Beke vroeg aan zijn vader om toestemming buiten 

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

vader. 

 

Albertus filius Wellini de Beke instanter petiit licenciam exeundi et 

essendi etc extra domum convictum et expensas dicti Wellini sub modo 

emancipationis etc et Wellinus annuens eius petitioni etc. Testes 

Neijnsel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 210r 12 wo 03-01-1392. 

Hermannus Rogghe verkocht aan Johannes Scrage een n-erfcijns van 6 pond 

geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit 6 morgen land, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd Goeselmans Laren, tussen erfgoed gnd die Putte enerzijds en 

erfgoed gnd Maasheuvel anderzijds, reeds belast met 10 schelling oude 

pecunia aan het klooster van Porta Celi en een b-erfcijns van 3 pond geld 

aan andere lieden. 

 

Hermannus Rogghe hereditarie vendidit Johanni Scrage hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie Jacobi ex sex jugeribus terre 

ipsius venditoris sitis in (dg: parochia) jurisdictione de Meerwijc (dg: 

inter) ad locum dictum Goeselmans Laren inter hereditatem dictam die 

Putte ex uno et inter hereditatem dictam Maeshoevel ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis X solidis antique pecunie conventui de Porta Celi et 

hereditario censu trium librarum monete aliis hominibus inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Raet datum quarta post 

circoncisionem. 

 

BP 1178 f 210r 13 wo 03-01-1392. 

Arnoldus zv Hermannus Drinchellinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Hermanni Drinchellinc prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 210r 14 do 04-01-1392. 

Broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes Spikerman en zijn 

kinderen Johannes en Elizabeth met hun goederen. 
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Frater Henricus Berwout prior de Porta Celi omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes factas per Johannem Spikerman Johannem et 

E[li]zabeth eius liberos seu per eorum alterum cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Rover et Vladeracken (dg: dat) datum quinta post 

circoncisionem. 

 

BP 1178 f 210r 15 do 04-01-1392. 

Johannes zv Johannes van Ollant verkocht aan Ghibo zv Ghibo Kesselman een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Rijxkinus Bijnhuus enerzijds en een straatje lopend naar 

de straat gnd Papenhuls anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 7 pond geld. 

 

Johannes filius Johannis de Ollant hereditarie vendidit Ghiboni filio 

Ghibonis Kesselman hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie (dg: v) nativitatis (dg: Domini) Johannis ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

quondam Rijxkini Bijnhuus ex uno et inter quendam viculum tendentem (dg: 

v) ibidem versus vicum dictum Papenhuls ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu septem librarum #monete# exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes W et Neijnsel datum (dg: ..) quinta post 

circoncisionem. 

 

BP 1178 f 210r 16 do 04-01-1392. 

Henricus Raet van Woensel beloofde aan hr Rodolphus Vos 22 Gelderse gulden 

(dg: of) en 2 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1392) te betalen. 

 

Henricus Raet de Woensel promisit domino Rodolpho Vos XXII Gelre gulden 

(dg: seu) et II aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 F 09 f. 210v. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 04-01-1392. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 18-01-1392. 

 

BP 1178 f 210v 01 do 04-01-1392. 

Jacobus Arts soen van Groot Lijt, Zebertus gnd Bauwel en Hermannus Bauwel 

beloofden aan Johannes die Jode Peters soen 74 Gelderse gulden (dg: of) met 

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Jacobus Arts soen de (dg: Lij) Magno Lijt (dg: cum) Zebertus dictus 

Bauwel et Hermannus Bauwel promiserunt Johanni die Jode Peters soen 

LXXIIII Gelre gulden (dg: se) purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Neijnsel datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1178 f 210v 02 do 04-01-1392. 

Willelmus van Hoelt ev Delija dv Henricus van der Teijnden verkocht aan 

Walterus van Oekel een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, 

tussen Margareta van den Passche enerzijds en Egidius van Goerle 

anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Johannes des Papen en met het 

andere eind aan Nijcholaus Vrient en Henricus Broc, met recht van weg vanaf 

de gemeint. 

 

Willelmus de Hoelt maritus et tutor Delije sue uxoris filie Henrici van 

der Teijnden peciam terre sitam in parochia de (dg: Hu) Oesterwijc in 

loco dicto Hukelem inter hereditatem Margarete van den Passche ex uno et 

inter hereditatem Egidii de Goerle ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem liberorum quondam Johannis des Papen et cum reliquo fine ad 
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hereditates Nijcholai Vrient et Henrici Broc simul cum (dg: j) via eundi 

redeundi pergendi cum curribus et bestiis et ambulandi #perpetue# a 

communitate ibidem versus ad dictam peciam terre ut dicebat hereditarie 

vendidit Waltero de Oekel promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1178 f 210v 03 do 04-01-1392. 

Everardus van Hoelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Hoelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 210v 04 do 04-01-1392. 

Johannes en Margareta, kvw Johannes Rijc visser, Arnoldus Wonder zv 

Boudewinus Lijsmoeden ev Cristina, en Johannes van den Bossche de jongere 

ev Goeswina, dvw voornoemde Johannes Rijc, verkochten aan Johannes van Rees 

2/3 deel van een erfgoed in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

plaats gnd Zile naar het huis van Postel, tussen erfgoed van Nijcholaus van 

Deijle enerzijds en erfgoed van Gerardus die Mesmaker anderzijds, strekkend 

van genoemde weg achterwaarts tot aan erfgoed van Elizabeth Wouters, 

tezamen met de gebouwen die erop staan, te weten het 2/3 deel aan de kant 

van voornoemd erfgoed van Gerardus Mesmaker. 

Georgius, minderjarige zvw voornoemde Johannes Rijc, zal afstand doen, 

zodra hij meerderjarig is. 

Arnoldus Aijken, zvw voornoemde Johannes, zal afstand doen, zodra hij terug 

in het vaderland is. 

 

Johannes Margareta liberi quondam (dg: Henrici) Johannis Rijc piscatoris 

cum tutore Arnoldus Wonder filius Boudewini (dg: Lijn) Lijsmoeden maritus 

et tutor Cristine sue uxoris Johannes van den Bossche junior maritus et 

tutor legitimus Goeswine sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Rijc 

(dg: quasdam hereditates #duas tercias partes cuiusdem#) +{staat boven 

dit contract} +#duas tercias partes cuiusdam hereditatis# site in 

Buscoducis in vico tendente a loco dicto Zile versus domum de Postula 

inter hereditatem (dg: .) Nijcholai de Deijle ex uno et inter hereditatem 

Gerardi die (dg: Mersa) Mesmaker ex alio tendentis a dicto vico retrorsum 

usque ad hereditatem Elizabeth Wouters ut dicebat simul cum edificiis in 

primodicta hereditate consistentibus #scilicet illas duas tercias partes 

que site sunt versus dictam hereditatem dicti Gerardi Mesmaker# ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Rees (dg: promittentes super 

cum tutore et Margarete de Bucstel scilicet pro dicto Johanne de Rees pro 

duabus terciis partibus et dicte Margarete pro una tercia parte) 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere promiserunt 

(dg: indi) insuper cum tutore super omnia quod ipsi Georgium filium dicti 

quondam (dg: Ard) Johannis Rijc (dg: q) impuberem existentem quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit super premissis (dg: et) facient renunciare 

ad opus dictorum emptorum promisit insuper primodictus Johannes super 

omnia quod ipse Arnoldum Aijken filium dicti quondam Johannis quamcito ad 

patriam redierit super premissa et jure ad opus dictorum emptorum faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 210v 05 do 04-01-1392. 

Voornoemde verkopers verkochten op dezelfde wijze aan Margareta van Bucstel 

1/3 deel van voornoemd erfgoed met zijn gebouwen, te weten het 1/3 deel dat 

ligt naast voornoemd erfgoed van Nijcholaus van Deijle. 

 

Dicti venditores ut immediate unam terciam partem dicte hereditatis cum 

suis edificiis scilicet illam terciam partem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Nijcholai de Deijle hereditarie vendiderunt 

Margarete de Bucstel promittentes cum tutore per totum ut immediate. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 210v 06 do 18-01-1392. 

Voornoemde Johannes van Rees verkocht aan Johannes Coninc een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd 2/3 deel, 

dat eerstgenoemde Johannes verworven had van Johannes en Margareta, kvw 

Johannes Rijc visser, Arnoldus Wonder zv Boudewinus Lijsmoeden en Johannes 

van den Bossche de jongere, szvw voornoemde Johannes Rijc. 

 

Dictus Johannes de Rees hereditarie vendidit Johanni Coninc hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

dictis duabus terciis partibus cum suis attinentiis quas duas tercias 

partes cum suis attinentiis primodictus Johannes erga (dg: ?p) Johannem 

Margaretam liberos quondam Johannis Rijc piscatoris Arnoldum Wonder 

filium Boudewini Lijsmoeden et Johannem van den Bossche juniorem generos 

dicti quondam Johannis Rijc acquisiverat prout in litteris quas vidimus 

promittens super habita et habenda warandiam etaiam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Neijnsel et J Tijt datum quinta post 

Marcelli. 

 

BP 1178 f 210v 07 do 04-01-1392. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc gaf uit aan Walterus van Oekel een 

stuk land, gnd die Brake, in Vught Sint-Lambertus, rondom tussen de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan Franco Croke en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 02-02-1393). 

 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi Vleminc peciam terre dictam 

die Brake sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti inter (dg: 

hereditatem) communitatem circumquaque adiacentem ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Waltero de Oekel ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco Franconi 

Croke annuatim exinde solvenda danda (dg: sibi ab alio hereditarie) etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino (dg: ult) 

a purificationis futuro ultra annum (dg: pro) ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes (dg: Rover et) Rover et Neijnsel datum quinta post 

circoncisionem. 

 

BP 1178 f 210v 08 do 04-01-1392. 

Johannes van Bladel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Bladel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 210v 09 do 04-01-1392. 

Enghelbertus zvw Lambertus van Eertbruggen verkocht aan Steffenia van 

Hedichusen een n-erfcijns van 1 Gelderse gulden of de waarde, met Sint-

Martinus in Den Bosch te betalen, gaande uit een b-erfcijns van 2 Gelderse 

gulden die de verkoper met Sint-Martinus beurt, gaande uit de helft1, die 

behoorde aan voornoemde Enghelbertus, van een beemd met toebehoren, gnd die 

Vloet, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen kvw Theodericus van der 

Hoeven enerzijds en Henricus van der Capellen en Willelmus Sciet 

anderzijds, welke helft van de beemd voornoemde Enghelbertus eertijds in 

cijns gegeven had aan Johannes van Helmont zvw Everardus gnd Voet, voor 

voornoemde cijns van 2 Gelderse gulden. 

 

Enghelbertus filius quondam Lamberti (dg: va) de Eertbruggen hereditarie 

vendidit Steffenie de Hedichusen hereditarium censum unius Gelre gulden 

seu valorem solvendum hereditarie Martini et in Busco de et ex 

                         
1 Zie → BP 1175 f 147v 14 ±do 12-08-1395, verkoop? van deze helft. 
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hereditario censu duorum Gelre gulden quem dictus venditor se solvendum 

habere dicebat hereditarie termino solucionis predicto de et ex medietate 

que ad dictum Enghelbertum venditorem spectare consuevit cuiusdam prati 

cum suis attinentiis dicti die Vloet siti in parochia de (dg: Oesterw) 

Oerscot in loco dicto Best inter (dg: hered) hereditatem liberorum 

quondam Theoderici van der Hoeven ex uno et inter hereditates Henrici van 

der Capellen et Willelmi Sciet ex alio et quam medietatem dicti prati cum 

suis attinentiis dictus Enghelbertus venditor pridem dederat ad censum 

Johanni de Helmont filio quondam Everardi (dg: Vo) dicti Voet pro dicto 

censu duorum Gelre gulden ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem in dicto censu II Gelre gulden existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 210v 10 do 04-01-1392. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel en zijn kinderen Godescalcus en 

Walterus gaven uit aan Willelmus van der Scueren een huis met ondergrond, 

tuin en aangelegen stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, ter 

plaatse gnd in die Hulse Brake, beiderzijds tussen Petrus van Gherwen en 

zijn zuster Metta, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan Johannes Zegers soen; de uitgifte geschiedde voor 1 obool 

oude grondcijns, een b-erfcijns van 8 schelling cijnsgeld in Den Bosch ten 

tijde in de beurs gaande, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan hen en aan Arnoldus, Henricus, Maria en Elizabeth, kv 

eerstgenoemde Albertus, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde 

Albertus en zijn kinderen Godescalcus en Walterus beloofden dat Arnoldus, 

Henricus, Maria en Elizabeth, kv eerstgenoemde Albertus, zodra ze 

meerderjarig zijn, hiermee zullen instemmen. De brief van de kinderen 

overhandigen aan voornoemde Albertus, Godescalcus en Walterus of aan een 

van hen. 

 

Solverunt ambo. 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel Godescalcus et 

Walterus eius liberi domum (dg: or) cum suo fundo et ortum et peciam 

terre sibi adiacentem sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbossche in looco dicto in die Hulsche Brake inter hereditatem Petri de 

Gherwen et Mette eius sororis ex utroque latere coadiacentem tendentes 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Johannis Zegers soen ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem 

Willelmo van der Scueren ab eodem hereditarie possidendos pro uno obulo 

antiqui census domino fundi et hereditario censu (dg: so) octo solidorum 

monete censualis in Busco ad bursam pro tempore currentis (dg: ecclesie) 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda eis #et Arnoldo Henrico Marie et 

Elizabeth liberis primodicti Alberti# ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradenda ex premissis promittentes super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promiserunt insuper dicti Albertus Godescalcus et Walterus 

eius liberi (dg: q) super omnia quod Arnoldum Henricum Mariam et 

Elizabeth liberos primodicti Alberti impuberes existentes quamcito ad 

annos pubertatis pervenerint dicte donacioni ad (dg: censum) #pactum# 

facient consentire et perpetue ratam servare. Testes datum supra. 

Tradetur littera liberorum dictis Alberto Godescalco et Waltero seu eorum 

alteri. 

 

1178 mf6 F 10 f. 211. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 04-01-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis januarii die IIII: 

   donderdag 04-01-1392. 

 

BP 1178 f 211r 01 do 04-01-1392. 

Johannes Blaffart verkocht aan Denkinus zvw Denkinus Fijen soen de helft 
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van een beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Lange Beemden, tussen het 

water gnd die Aa enerzijds en Maria gnd Kogen anderzijds, welke helft 

jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft die behoort aan Hessello zvw 

Hessello. 

 

Solvit. Debent XII solidos. 

Johannes Blaffart (dg: dimidium b) medietatem cuiusdam prati siti in 

parochia de Vechel in loco dicto die Langhe Beemde (dg: in) ....... 

....... ....... inter aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem 

Marie dicte (dg: die) Kogen ex alio et que medietas annuatim dividitur 

con[tra reliquam medietatem spectantem] ad Hessellonem filium quondam 

Hessellonis prati predicti ut dicebat hereditarie vendidit Denkino filio 

quondam Denkini Fijen soen promittens ....... ....... ....... Testes Aa 

et Tijt datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1178 f 211r 02 do 04-01-1392. 

Johannes Vrederics soen van Ghestel bij Herlaer en zijn kinderen Cristianus 

en Arnoldus beloofden aan Willelmus zvw Egidius Zeelmaker 11 Gelderse 

gulden of de waarde op 1 mei aanstaande (wo 01-05-1392) te betalen. 

 

Johannes Vrederics soen de Ghestel prope Herlaer Cristianus et Arnoldus 

eius liberi promiserunt Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker XI Gelre 

gulden seu [valorem] ad (dg: festum Beato) primum diem mensis maij 

proxime futuri persolvendos. Testes (dg: datum supra) Rover et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 03 do 04-01-1392. 

Johannes Bathen soen van Gheldorp en Philippus Gobels soen beloofden aan 

Boudewinus Beijs 59 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Johannes Bathen soen de Gheldorp Philippus Gobels soen promiserunt 

Boudewino Beijs (dg: quinquan) quinquaginta novem Gelre gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 04 do 04-01-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Walterus zvw Godefridus gnd 

Vleminc” en Johannes Paesdach beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan Johannes van Bladel. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Walterus filius quondam Godefridi 

dicti Vleminc et Johannes Paesdach promisit super omnia tradere Johanni 

de Bladel ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 05 do 04-01-1392. 

Petrus zvw Petrus Reijners soen verkocht aan Goeswinus van Bucstel (1) de 

helft van een hofstad in Hintham, beiderzijds tussen Thomas van Hijntam, 47 

voet breed, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan Henricus 

Ghecke en de helft van de helft een sloot, gelegen tussen voornoemde 

hofstad en voornoemde Henricus Ghecke, welke hofstad en helft van de sloot 

voornoemde Petrus en Rodolphus Bever zvw Henricus Alarts soen in cijns 

gekregen hadden van Thomas van Hijntam, te weten de helft richting 

Rosmalen, (2) een hofstad in Hintham, tussen voornoemde Petrus zvw Petrus 

Reijners soen enerzijds en Philippus Tuijn ....... snijder anderzijds, 23½ 

voet breed, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan Henricus 

Ghecke, met de helft van de sloot tussen deze hofstad en voornoemde 

Henricus Ghecke, aan eerstgenoemde Petrus in cijns uitgegeven door 

voornoemde Thomas van Hijntam, belast met de cijnzen in de brieven vermeld. 
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Petrus filius quondam Petri Reijners soen medietatem #ad se spectantem# 

cuiusdam domistadii siti in Hijntham inter hereditates Thome de Hijntam 

ex utroque latere coa[diacentes] (dg: quod domistadium quondam fu) 

#[quod] domistadium continet (dg: ante) ante et retro quadraginta septem 

pedatas in latitudine# tendentis a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Henrici Ghecke (dg: suu? et medietatem medietatis) et 

medietatem medietatis fossati [siti inter] predictum domistadium et inter 

dictum Henricum Ghecke quod domistadium (dg: et mediet) cum dicta 

medietate dicti fossati dictus Petrus et Rodolphus Bever filius q[uondam] 

Henrici Alarts soen erga Thomam de Hijntam ad censum acquisiverant prout 

in litteris scilicet illam medietatem dicti domistadii que sita est 

versus Roes[malen] ....... atque quoddam domistadium situm in Hijntam 

inter hereditatem dicti Petri filii quondam Petri Reijners soen ex uno et 

inter hereditatem Philippi Tuijn ....... sartoris ex alio quod 

domistadium iamdictum continet ante et retro viginti tres et dimidiam 

pedatas in latitudine et tendit a communi platea retrorsum (dg: ad) usque 

ad hereditatem Henrici Ghecke cum medietate fossati siti inter dictum 

domistadium et inter hereditatem dicti Henrici Ghecke datum ad censum 

primodicto Petro a dicto Thoma de Hijntam prout in litteris hereditarie 

vendidit Goeswino de Bucstel supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui exceptis censibus in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 06 do 04-01-1392. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Petrus een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (zo 02-02-1393), gaande uit de helft van de eerstgenoemde hofstad en 

uit de andere hofstad. 

 

{Verbonden met BP 1178 f 211r 08}. 

Dictus Goeswinus promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificationis et primo termino ultra annum ex 

predictis medietate primodicti domistadii et ex reliquo domistadio et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 07 do 04-01-1392. 

Jacobus zvw Walterus Vrieze van den Leempoel droeg over aan Walterus zvw 

Henricus Coijt (1) de helft van een hoeve in Oisterwijk, bij de plaats gnd 

Kreitenmolen, van welke hoeve de andere helft behoort aan Gerardus Wange, 

(2) een kamp in Oisterwijk aan de Bruistens Dijk enerzijds en tussen 

Lambertus van der Rijt anderzijds, (3) een streep land aldaar, strekkend 

van genoemde dijk tot aan een erf gnd Euscher, aan hem verkocht door 

Walterus zvw Arnoldus gnd Brekelman. 

 

Solvit. 

Jacobus filius quondam Walteri (dg: q) Vrieze van den Leempoel medietatem 

cum suis attinentiis cuiusdam mansi siti in parochia de Oesterwijc prope 

locum dictum Creijtenmolen et de quo manso reliqua medietas spectat ad 

Gerardum Wange atque quendam campum situm in dicta parochia ad aggerem 

dictum Bruijstens Dijke ex uno et inter hereditatem Lamberti van der (dg: 

..) Rijt ex alio item strepam terre sitam ibidem tendentem a dicto aggere 

ad quandam hereditatem dictam communiter Euscher venditas sibi a Waltero 

filio quondam Arnoldi dicti Brekelman prout in litteris hereditarie 

supportavit Waltero filio quondam Henrici (dg: Rij) Coijt supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 08 do 04-01-1392. 

En hij kan voornoemde 1½ mud rogge terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande 

Lichtmis aanstaande, met 60 Gelderse gulden of de waarde en met 1½ mud 



Bosch’ Protocol jaar 1392 02. 

 

11 

rogge, Bossche maat. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes van 

de Kloot, Henricus Bije zv Johannes Bije, Nijcholaus Rover en Theodericus 

van der Wagen. 

 

{Verbonden met BP 1178 f 211r 06}. 

A. 

Et poterit redimere #ad spacium duorum annorum post purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium# dictos unum et dimidium modios 

siliginis cum sexaginta Gelre gulden seu valorem et cum uno et dimidio 

modiis siliginis dicte mensure (dg: ad). Acta in camera presentibus 

Johanne de Globo Henrico Bije filio Johannis Bije Nijcholao Rover 

Theoderico van der Wagen datum anno nong nonagesimo secundo mensis 

januarii die IIII hora vesperarum pontificis Bonifacii novi anno tercio 

indicis XVI. 

 

BP 1178 f 211r 09 do 04-01-1392. 

Henricus van der Voert verkocht aan Elizabeth ndv Eligius gnd Loij van den 

Berghe een b-erfpacht van 3 lopen gerst, maat van Boxtel, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd Lodewijchs Brake, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Luttel Liemde, tussen Willelmus Spruijt enerzijds en voornoemde 

Elizabeth anderzijds. 

 

Henricus van der Voert hereditariam paccionem trium lopinorum ordei 

mensure de (dg: Busco) #Bucstel# quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis ex pecia (dg: al) terre dicta Lodewijchs Brake 

sita in parochia de Bucstel in loco dicto Luttel Lijemde inter 

hereditatem Willelmi Spruijt ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie 

naturalis Eligii dicti Loij van den Berghe ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicte Elizabeth promittens warandiam et obligationem in dicta 

paccione existentem deponere. Testes (dg: datum) Aa et ?Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 10 do 04-01-1392. 

Jacobus Boertman verkocht aan Sophia ev Arnoldus die Moelner, tbv 

voornoemde Arnoldus Moelner, de helft van een stuk land, in Veghel, ter 

plaatse gnd op Dakart, ter plaatse gnd in Snel Venne, tussen voornoemde 

Arnoldus Moelner enerzijds en Gheerlacus Cnode anderzijds, van welk stuk 

land de andere helft behoort aan Margareta dvw Johannes van Hezellaer. 

 

Solvit. 

Jacobus Boertman #medietatem ad se spectantem# pecie (dg: -am) terre 

sitam in parochia de Vechel ad locum dictum op Dakart in loco dicto in 

Snel Venne inter hereditatem Arnoldi die Moelner ex uno et inter 

hereditatem Gheerlaci Cnode ex alio (dg: ut dicebat) et de qua pecia 

terre reliqua medietas spectat ad Margaretam filiam quondam Johannis de 

Hezellaer ut dicebat hereditarie vendidit Sophie (dg: fili) uxori dicti 

Arnoldi Moelner ad opus eiusdem Arnoldi Moelner promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211r 11 do 04-01-1392. 

Johannes die Hoel verkocht aan Theodericus van Valkenborch, tbv hem en zijn 

vrouw Heijlwigis dv Johannes die Wever van Berze, een lijfpacht van 1½ mud 

gerst, Bossche maat, met Sint-Lambertus in Den Bosch te leveren, gaande uit 

de helft in een kamp, in Empel, ter plaatse gnd Heinxtstem, tussen Matheus 

Luwe enerzijds en Marcelius die Hoel en Johannes Baten soen anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Johannes die Hoel legitime vendidit Theoderico de Valkenborch (dg: vita) 

ad opus sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris filie (dg: quondam) Johannis 

die (dg: Wever) Wever de Berze vitalem pensionem unius et dimidii 

modiorum ordei mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 
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Theoderici et Heijlwigis et non ultra #Lamberti# et in Busco tradendam ex 

(dg: d) medietate ad dictum venditorem spectante in quodam campo sito in 

(dg: pa) jurisdictione de Empel ad locum Heijnxtstem inter hereditatem 

(dg: Theoderici) Mathei Luwe ex uno et inter hereditatem Marcelii die 

Hoel et Johannis Baten soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes (dg: datum supra) et alter diutius vivens pos et cum mortui 

fuerint. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 F 11 f. 211v. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 04-01-1392. 

 in die Sebastiani: zaterdag 20-01-1392. 

 in die epijphanie: zaterdag 06-01-1392. 

 in crastino epiphanie: zondag 07-01-1392. 

 Tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1392. 

 

BP 1178 f 211v 01 do 04-01-1392. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 223, inv.nr. 1938, 04-01-1392. 

Johannes van Boest zvw Arnoldus Noijt van Lijt verkocht aan Henricus zvw 

Gerardus Nollens, tbv zijn moeder Heijlwigis wv voornoemde Gerardus, een 

n-erfcijns van 1 oude schild van Frankrijk of de keizer of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een stuk land in Groot Lith, ter 

plaatse gnd des Abts Hoeve, tussen de abt van Sint-Truiden enerzijds en 

voornoemde Heijlwigis anderzijds, reeds belast met een cijns aan het 

kapittel van Luik. 

 

[Johannes de Boest filius quondam #Arnol]di# (dg: die) Noijt de Lijt 

hereditarie vendidit ((dg: Heij) Henrico filio quondam Gerardi Nollens ad 

opus Heijlwigis eius matris [relicte eiusdem quondam Gerardi] 

hereditarium censum unius aude scilt Francie vel cesaris seu valorem 

solvendum hereditarie Martini ex pecia terre sita in parochia [de Gro]et 

Lijt in loco dicto des Abts Hoeve inter hereditatem abbatis de sancto 

Trudone ex uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis ex alio [promittens] 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu capitulo (dg: ..) Leodiensi exinde prius solvendo et sufficientem. 

Testes Aa et Tijt datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1178 f 211v 02 do 04-01-1392. 

Arnoldus Nollen zvw Arnoldus Noijt van Lijt droeg over aan Henricus zvw 

Gerardus Nollen, tbv Heijlwigis wv voornoemde Gerardus, de oogst van het 

komende jaar, in 1½ morgen land, in Lith, ter plaatse gnd die Liens Velden, 

tussen voornoemde Arnoldus Nollen enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Arnoldus Nollen filius quondam Arnoldi Noijt de Lijt fructus proventus 

proveniendos et crescentes #in anno proxime futuro# in uno et dimidio 

iugeribus terre sitis in parochia de Lijt in loco dicto die (dg: Lijesde) 

Liens Velden inter hereditatem dicti Arnoldi Nollen ex uno et inter 

communem stegam ex alio ut dicebat supportavit Henrico filio quondam 

Gerardi Nollen ad opus Heijlwigis relicte eiusdem quondam Gerardi 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211v 03 do 04-01-1392. 

Johannes van Sondewijc, Willelmus Broec bontwerker en Johannes Smedeken van 

Bucstel beloofden aan Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden, met 

Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392; 27+27=54 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Johannes van Sondewijc Willelmus Broec pellifex et Johannes Smedeken de 

Bucstel promiserunt Philippo Jozollo etc XXX aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 211v 04 do 04-01-1392. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

[Primus servabit] alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211v 05 do 04-01-1392. 

....... van Brolijo beloofde aan Willelmus van Audenhoven 11½ Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus (zo 25-07-1392) 

en de andere helft met Allerheiligen (vr 01-11-1392) aanstaande. 

 

....... [de B]rolijo promisit Willelmo de Audenhoven XI et dimidium 

Hollant gulden seu valorem mediatim Jacobi et mediatim omnium sanctorum 

proxime futurum [persolvendos. Testes] Rover et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 211v 06 do 04-01-1392. 

Henricus die Rijc, Engbertus Emmen soen en Henricus Stucken beloofden aan 

Willelmus van Audenhoven 34½ Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jacobus (zo 25-07-1392) en de andere helft met 

Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1392). 

 

Henricus die Rijc Engbertus Emmen soen Henricus Stucken promiserunt 

Willelmo de Audenhoven XXXIIII et dimidium (dg: Hollan gulden) Hollant 

gulden seu valorem mediatim Jacobi et mediatim omnium sanctorum proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211v 07 do 04-01-1392. 

Johannes Bathen soen van Gheldorp, Philippus Gobels en Theodericus gnd 

Melants beloofden aan Baudewinus Beijs 27 Gelderse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Johannes Bathen soen de Gheldorp Philippus Gobels et Theodericus dictus 

Melants #promiserunt Baudewino Beijs# XXVII Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos (dg: testes). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 211v 08 do 04-01-1392. 

Henricus Boef, Gheerlacus zv Wellinus Roveri en Johannes die Weert zvw 

Johannes gnd Willen soen beloofden aan Johannes van de Dijk 16 mud rogge 

van Kempen, Bossche maat, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 24-03-

1392) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Boef Gheerlacus filius Wellini Roveri et Johannes die Weert 

filius quondam Johannis dicti Willen soen promiserunt Johanni de Aggere 

XVI modios (dg: siliginis) bone et dulcis siliginis Kempmiensis mensure 

de Busco ad dominicam letare Jherusalem proxime futuram persolvendos et 

in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211v 09 do 04-01-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit grossum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 211v 10 do 04-01-1392. 

Jacobus van Loeven (dg: verkocht aan Johannes zvw P). 

 

Jacobus de (dg: Loenen) Loeven (dg: hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam P). 

 

BP 1178 f 211v 11 za 20-01-1392. 

Reijnerus van Mechelen en Johannes Wert van Goerle beloofden aan Gerardus 
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Wamboesticker 9 mud 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(vr 02-02-1392) te leveren. 

 

Reijnerus de Mechelen et (dg: Reijnerus d) Johannes Wert de Goerle 

promiserunt Gerardo Wamboesticker IX modios (dg: sil) et quinque lopinos 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

Tijt et Vladeracken datum in die Sebastiani. 

 

BP 1178 f 211v 12 za 20-01-1392. 

Johannes Wert beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Scribatur. 

Johannes Wert servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 211v 13 za 20-01-1392. 

Vrouwe Ermegardis dvw Gerardus van Aa verzocht aan de rechter in Den Bosch 

haar man Henricus Vrieze van Tephelen aan haar tot voogd te geven. De brief 

overhandigen aan Theodericus Rover. 

 

Domina Ermegardis filia quondam Gerardi de Aa instanter supplicavit 

judici de Busco quatenus ?sibi Henricum Vrieze de Tephelen suum maritum 

sibi daret in tutorem qu... judex etc dictum Henricum qu... ore petebat 

sibi (dg: ded) maritum dederat ut tutorem. Testes Rover et Tijt datum ut 

supra. Detur Theoderico Rover. 

 

BP 1178 f 211v 14 za 20-01-1392. 

Arnoldus van Haenwijc en Arnoldus Conen soen beloofden aan Rolandus Turello 

12 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Arnoldus de Haenwijc et Arnoldus Conen soen promiserunt Rolando Turello 

XII aude scilde Francie ad pasca proxime pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 211v 15 zo 07-01-1392. 

Agnes van Hoeschot verklaarde dat Johannes zvw hr Gheerlacus Roveri 80 

Brabantse dobbel heeft betaald, die voornoemde Johannes beloofd had aan 

voornoemde Agnes. 

 

Agnes de Hoeschot recognovit sibi per Johannem filium quondam domini 

Gheerlaci Roveri fore satisfactum de LXXX Brabant dobbel quos dictus 

Johannes dicte Agneti promiserat ut dicebat. Testes Rover et Raet datum 

in crastino epiphanie. 

 

BP 1178 f 211v 16 di 23-01-1392. 

Johannes van Ekendonc snijder en zijn kinderen Johannes en Cristianus 

verkochten aan Basilius zvw Johannes van Zidewijnden een huis2 en erf, 

eertijds van wijlen Arnoldus van Zelant, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Jacobus van Nuijs enerzijds en erfgoed van kvw Henricus 

gnd Uden smid anderzijds, aan eerstgenoemde Johannes overgedragen door 

Johannes gnd Scriver schoenmaker. Voornoemde broers Johannes en Cristianus, 

kv eerstgenoemde Johannes, en Willelmus Vos van Dijnter beloofden dat 

Margareta en Cristina, minderjarige dv voornoemde Johannes zv eerstgenoemde 

Johannes, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Johannes de Ekendonc sartor Johannes et Cristianus eius liberi domum et 

aream que fuerat quondam Arnoldi de Zelant sitam in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Jacobi de Nuijs ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam (dg: di) Henrici dicti Uden (dg: Lauwer?) #fabri# ex 

alio supportatam primodicto Johanni a Johanne dicto Scriver sutore prout 

                         
2 Zie → BP 1179 p 359r 01 do 14-03-1392, overdracht van het huis en erf. 
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in litteris hereditarie vendiderunt Basilio filio quondam (dg: q) 

Johannis (dg: de) de Zidewijnden supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem 

#et impeticionem# ex parte eorum deponere. Quo dicti Johannes et 

Cristianus fratres liberi primodicti Johannis et Willelmus Vos de Dijnter 

promiserunt (dg: super) indivisi super habita et habenda quod ipsi 

Margaretam et Cristinam (dg: liberos) #filias# dicti Johannis filii 

primodicti Johannis quamcito ad annos pubertatis pervenerint super dicta 

domo et area et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes 

Neijnsel et Raet datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1178 f 211v 17 di 23-01-1392. 

Voornoemde broers Johannes en Cristianus beloofden voornoemde Willelmus Vos 

schadeloos te houden. 

 

Dicti Johannes et Cristianus fratres promiserunt indivisi super omnia 

habita et habenda dictum Willelmum Vos indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

1178 mf6 F 12 f. 212. 

 in crastino conversionis Pauli: vrijdag 26-01-1392. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 27-01-1392. 

 in octavis Agnetis: zondag 28-01-1392. 

 

BP 1178 f 212r 01 ±vr 26-01-1392. 

Willelmus Vos van Dijnter beloofde Johannes van Ekendonc de jongere 

schadeloos te houden van alle beloften? aan verschillende personen gedaan 

door voornoemde Johannes van erfgoederen in Dinther, ....... ......., gnd 

te Eijtsel. 

 

Willelmus Vos de (dg: Hezewijc) #Dijnter# promisit super habita et 

habenda Johannem (dg: filio Johannis) de Ek[3endonc juniorem in]dempnem 

servare ab omnibus ....... ....... ....... ....... ....... personis 

quibuscumque per (dg: dictos Johannem) dictum (dg: Arnoldum) Johannem de 

quibuscumque hereditatibus sitis in parochia de Dijnter ....... ....... 

....... ....... ....... dicta te (dg: ?R-) Eijtsel. Testes Neijnsel et 

Raet datum ....... ....... ....... 

 

BP 1178 f 212r 02 ±vr 26-01-1392. 

Johannes van Ekendonc de jongere verklaarde dat Willelmus Vos van Dijnter 

aan hem 250 pond betaald heeft, .. gnd vlieguit voor 12 penning gerekend, 

die voornoemde Willelmus eertijds beloofd had aan voornoemde Johannes en 

diens vrouw Bertha dvw voornoemde Willelmus. Voornoemde Johannes beloofde 

bij de deling van de goederen, die voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Luijtgardis zullen nalaten, 250 pond voornoemd geld in te brengen. 

 

Johannes de Ekendonc junior palam recognovit sibi per Willelmum Vos de 

Dijnter fore satisfactum a (dg: trecen) ducentis et quinqu[aginta libras] 

....... ....... dictis vlieguijt pro XII denariis computato quos dictus 

Willelmus pridem promiserat dicto Johanni cum (dg: Hu) Bertha sua uxore 

filia quondam dicti Willelmi ....... ....... ....... et promisit dictus 

Johannes super habita et habenda (dg: qu) dicto Willelmo ad opus aliorum 

heredum dicti Willelmi quod si imposterum dictus Johannes seu sui liberi 

et heredes ad divisionem [hereditariam] faciendam de bonis que (dg: que) 

dictus Willelmus et Luijtgardis eius uxor in sua morte post se relinquent 

venire voluerint et condividere quod extunc dictus Johannes seu sui 

liberi et heredes ad huiusmodi divisionem venientes reimportabunt CC et L 

libras dicte monete antequam ad divisionem venire poterint et dicta bona 

                         
3 Aanvulling op basis van BP 1178 f 212r 02. 
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condividere seu dicta bona apprehendere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 212r 03 vr 26-01-1392. 

Egidius zvw Henricus van Herlaer molenaar droeg over aan Albertus van 

Lijescot ¼ deel in de windmolen met ondergrond, ter plaatse gnd ....... 

Beemd, ter plaatse gnd dat Eindehoutse Veld, welke molen was van 

Theodericus van den Dijc, en welke molen voornoemde Egidius, Arnoldus gnd 

van der Hazeldonc, Johannes van Zelant en Johannes zvw Andreas van den 

Hoevel verkregen had van wijlen voornoemde Henricus van Herlaer molenaar, 

voor (1) 1 oude schild aan de hertog, (2) een b-erfcijns van 3 pond 5 

schelling gemeen paijment aan Willelmus Hels (3) een b-erfpacht van 4 mud 

rogge. Henricus Leeuwe molenaar deed afstand. 

 

Egidius filius quondam Henrici (dg: Moelner) de Herlaer multoris quartam 

partem ad se spectantem in molendino venti cum suo fundo sito prope locum 

di[ctum de.] ....... Beemt in loco dicto dat Eijndehoutsche Velt cum eius 

attinentiis singulis et universis quod molendinum venti predictum cum suo 

fundo et cum [suis attinentiis] predictis fuerat olim Theoderici van den 

Dijc et quod molendinum venti predictum cum suis fundo et suis 

attinentiis dictus Egidius Arnoldus dictus van der H[4azeldonc] Johannes 

de Zelant et Johannes filius quondam Andree van den Hoevel erga dictum 

quondam Henricum de Herlaer multorem pro uno denario ?antiquo ....... 

....... scilt domino nostro duci et pro hereditario censu trium librarum 

et quinque solidorum communis pagamenti (dg: Wil) Willelmo Hels annuatim 

exinde de jure solvendis ....... ....... ....... quatuor modiorum 

siliginis ad pactum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Alberto (dg: de S) de Lijescot cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex [parte sui deponere] excepta 

paccione in dictis litteris contenta. 

Quo facto Henricus (dg: He) Leeuwe multor super (dg: premissis et jure) 

dicta quarta parte et jure (dg: ad) ad opus dicti Alberti renunciavit 

promittens ratam servare ....... ....... ....... ....... ....... Testes 

Tijt et Vladeracken datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 212r 04 vr 26-01-1392. 

Henricus die Leeuwe molenaar droeg over aan Albertus van Lijesscot 1/3 deel 

in ¼ deel in de windmolen met ondergrond, bij de plaats gnd der Zie... 

Beemd, ter plaatse gnd de Eindhoutse Veld, welke molen was van Theodericus 

van den Dijc, welk ¼ deel voornoemde Henricus die Leeuwe, Arnoldus van der 

Hazeldonc en Johannes van Zelant verworven hadden van Johannes zvw Andreas 

van den Hoevel. 

 

Henricus die Leeuwe multor terciam partem ad se spectantem in una quarta 

parte in molendino venti cum suo fundo sito prope locum dictum der Zie... 

Beemt in loco dicto de Eijndhoutsche Velt cum suis (dg: ..) attinentiis 

singulis et universis quod molendinum venti cum suo fundo et attinentiis 

predictis fuerat olim Theoderici van den Dijc (dg: et quod molendinum 

venti cum suis fundo et attinentiis dictus Henricus Leeuwe erga et a) et 

quam (dg: terciam ter partem dicte quarte partis) quartam partem dictus 

Henricus die Leeuwe Arnoldus van der Hazeldonc et Johannes de Zelant erga 

Johannem filium quondam Andree van den Hoevel acquisiverant prout in 

litteris hereditarie supportavit Alberto de Lijesscot cum litteris et 

jure occacione tercie partis promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 212r 05 vr 26-01-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes zvw Andreas van den 

Hoevel”. Johannes zv Willelmus van Zelant verklaarde de brief in zijn 

beheer te hebben, tbv hem, Arnoldus van der Haseldonc en Albertus van 

                         
4 Aanvulling op basis van BP 1178 f 212r 04. 
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Lijesschot, en beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius quondam Andree van 

den Hoevel. Quo facto Johannes filius Willelmi de Zelant recognovit 

dictas litteras ad opus sui et ad opus Arnoldi van der Haseldonc et ad 

opus Alberti de Lijesschot et promisit eis tradere ut in forma. Testes 

Tijt et Vlasderacken datum ut supra. 

 

BP 1178 f 212r 06 za 27-01-1392. 

Elisabeth dvw Gerardus Moerken enerzijds en Goessuinus van Lijt ev Aleidis 

dvw Nicholaus zv mr Gerardus steenbakker, voor zich en voor Beatrix dvw 

voornoemde Nicholaus, anderzijds legden de oplossing van hun geschillen, 

mbt het testament van wijlen voornoemde Gerardus Moerken, voor aan Gerardus 

van Uden en Ricoldus Borchgreve. 

 

Non scribatur ad hunc i...... ....... ....... sed arbitri concorditer 
?dixerunt. 

Elisabeth filia quondam Gerardi Moerken (dg: ex u) cum tutore ex una 

parte et Goessuinus de Lijt maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleidis sue uxoris filie quondam Nicholai filii (dg: Gerardi) magistri 

Gerardi lapicide pro se et pro Beatrice filia dicti quondam Nicholai ex 

altera super omnibus discordiis litibus questionibus actionibus inter 

dictam Elisabeth ex una parte et inter dictos Goessuinum Aleidem et 

Beatricem ex altera parte habitis seu motis a quocumque tempore usque in 

hodiernum diem occacione testamenti ab ?illo quondam Gerardo Moerken 

....... (dg: edito) editi ut dicebant promiserunt super omnia in 

discretos vires Gerardum de Uden et Ricoldum Borchgreve se ratum et 

firmum tenere quidquid dicti arbitri inter dictas partes unanimiter 

pronunciaverint super premissis. Testes Rover et Neijnsel datum sabbato 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 212r 07 zo 28-01-1392. 

Godefridus gnd Marsscalc droeg over aan Johannes zv Theodericus zvw 

Johannes van Gherwen de helft van een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van 

Helmond, welke pacht van 8 mud voornoemde Theodericus zvw Johannes van 

Gherwen bezit, en die wijlen Johannes van den Kerchove alias gnd van 

Helmont met Lichtmis in Beek bij Aarle beurt, gaande uit een huis en schuur 

met ondergronden, en gebouwen, gnd tot Kinderhuis, in Beek bij Aarle, en 

uit andere erfgoederen, welke helft voornoemde Godefridus verworven had van 

voornoemde Theodericus zvw Johannes van Gherwen. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Godefridus dictus Marsscalc medietatem hereditarie paccionis octo 

modiorum siliginis mensure de Helmont quam hereditariam paccionem octo 

modiorum siliginis dicte mensure Theodericus filius quondam Johannis de 

Gherwen ad se spectare et quam paccionem octo modiorum siliginis dicte 

mensure Johannes quondam van den Kerchove alias dictus de Helmont 

solvendam habuit hereditarie purificationis et in Beke prope Arle 

tradendam ex domo et horreo cum suis fundis et universis suis edificiis 

dictis tot Kijnderhuijs sitis in parochia de Beke prope Arle et ex 

universis aliis hereditatibus (dg: prout) quam medietatem dicte paccionis 

dictus Godefridus erga dictum (dg: Johannem) Theodericum filium quondam 

Johannis de Gherwen acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: he) 

supportavit Johanni filio dicti Theoderici #quondam Johannis# de Gherwen 

cum litteris et jure #et cum arrestadiis# promittens ratam servare (dg: 

et obligationem ex parte sui deponere) questionem proximitatis et aliam 

obligationem (dg: deponere testes) ex parte sui deponere. Testes W et 

Tijt datum in octavis Agnetis. 
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BP 1178 f 212r 08 di 30-01-1392. 

Voornoemde Johannes zv Theodericus van Gherwen en Laurencius van Gherwen 

beloofden aan hr Henricus Scillinc priester 68 Gelderse gulden of de 

waarde, voor 1/3 deel te betalen met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392), 

voor 1/3 deel met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393), en voor 1/3 deel 

met Pasen over een jaar (zo 06-04-1393). 

 

Dictus Johannes filius Theoderici de Gherwen et Laurencius de Gherwen 

promiserunt domino Henrico Scillinc presbitro LXVIII Gelre gulden seu 

valorem pro una tercia parte nativitatis Johannis #proxime futuro# et pro 

secunda tercia parte a purificationis proxime futuro ultra annum et pro 

ultima tercia parte a pasca proxime futuro [ultra annum] persolvendos. 

Testes datum verso. 

 

1178 mf6 F 13 f. 212v. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 30-01-1392. 

 in octavis Agnetis: zondag 28-01-1392. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1392. 

 

BP 1178 f 212v 01 di 30-01-1392. 

....... ....... droeg over aan mr Jacobus zvw Willelmus Loijer alle 

goederen van Hermannus zv Bollekinus zvw een zekere Theij van Os en van 

zijn voornoemde vader Bollekinus, aan hem gerechtelijk verkocht door 

voornoemde Willelmus Loijer. 

 

....... ....... ....... ....... ....... omnia bona Hermanni [filii] 

Bollekini filii quondam cuiusdam dicti Theij de Os et dicti Bollekini sui 

patris vendita sibi ....... ....... [a Willelmo] Loijer per judicem 

mediante sententia scabinorum prout in litteris hereditarie supportavit 

magistro Jacob! filio dicti (dg: quondam) quondam Willelmi Loijer ....... 

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

deponere. [Testes] Vladeracken et Raet datum tercia post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1178 f 212v 02 di 30-01-1392. 

(dg: ....... zvw Johannes gnd Leijten soen: een). 

 

(dg: ....... ....... filius quondam Johannis dicti Leijten soen quandam). 

 

BP 1178 f 212v 03 di 30-01-1392. 

(dg: Petrus zoon). 

 

(dg: Petrus filius). 

 

BP 1178 f 212v 04 do 01-02-1392. 

Destijds had Petrus zvw Johannes van Leijten gekocht van Henricus van Haren 

vleeshouwer (1) een stenen huizinge, gnd een steen, eertijds van wijlen 

Henricus Staes smid, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, aan de 

Jodenpoort, naast erfgoed van Arnoldus Tolinc, (2) een kamer, tegen 

voornoemde stenen huizinge gelegen, (3) 11½ voet van de oude stadsmuur, 

naast voornoemde stenen huizinge gelegen, af te meten tot aan erfgoed van 

voornoemde Arnoldus Tolinc richting voornoemde stenen huizinge, (4) een 

deel van een stukje erfgoed, 11½ voet groot, aldaar buiten voornoemde 

stadsmuur, tussen voornoemde stadsmuur enerzijds en de stroom anderzijds. 

Thans verkocht voornoemde Petrus aan Wiskinus zvw Theodericus Neve (a) 

voornoemde stenen huizinge, (b) een huisje met ondergrond naast voornoemde 

stenen huizinge gelegen, buiten de oude stadsmuur, tussen voornoemde stenen 

huizinge enerzijds en erfgoed van Lambertus Plaetmaker anderzijds, (c) het 

recht te mogen bouwen aan en op voornoemde oude stadsmuur, aan de kant 

richting de stroom, (d) een weg, lopend van de zijkamer? van voornoemde 

stenen huizinge tot aan het water aldaar, 3 voet breed en 9 voet lang, met 



Bosch’ Protocol jaar 1392 02. 

 

19 

het recht in de brug, over het water aldaar, vanaf de gemene weg tot aan 

voornoemd huisje, waarbij voornoemde Lambertus het recht behoudt zijn 

gebouwen in voornoemde zaken te mogen verankeren en het recht boven 

voornoemde weg te mogen bouwen. Wiskinus zal hieruit betalen een 

b-erfcijns5 van 16 pond (dg: geld), waarvoor Henricus van Haren voornoemde 

stenen huizinge, 11½ voet oude stadsmuur en stukje erfgoed in cijns 

verkregen had van Eustacius gnd Staes zvw Ghisbertus van Hedechusen, 

zodanig dat de rest van voornoemde goederen, welke rest Lambertus 

Plaetmaker verworven had van voornoemde Petrus, hiervan geen schade zal 

ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus filius quondam Johannis de Leijten 

quandam habitationem lapideam dictam communiter een steen que fuerat 

quondam Henrici Staes fabri sitam in Busco in vico selliparorum (dg: 

atque) ad portam judeorum contigue iuxta hereditatem Arnoldi Tolinc cum 

attinentiis eiusdem habitationis lapidee singulis et (dg: sin) universis 

atque quandam cameram dicte habitationi lapidee adiacentem necnon undecim 

et dimidiam pedatas antiqui muri dudum oppidi de Busco sitas (dg: ex) 

juxta dictam habitationem lapideam scilicet mensurando dictum murum (dg: 

lapid) ad hereditatem dicti Arnoldi Tolinc versus predictam habitationem 

lapideam insuper quandam partem particule hereditatis undecim et dimidiam 

pedatas continentem sitam ibidem extra murum predictum inter eundem murum 

ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam ibidem currentem ex alio erga 

Henricum de #Haren# carnificem emendo acquisivisset prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Petrus dictam 

habitationem lapideam steen vocatam (dg: q) atque quandam domunculam cum 

suo fundo sitam (dg: extra) contigue iuxta (dg: ei) habitationem lapideam 

steen vocatam extra antiquum murum (dg: q) dudum oppidi de Busco quam 

(dg: domum domunculam) domu[nculum] cum suo fundo sita est inter dictam 

habitationem lapideam (dg: cum suo fundo) et inter hereditatem Lamberti 

Plaetmaker ex alio prout huiusmodi domuncula cum suo [fundo] ad dictum 

Petrum pertinet pro presenti atque jus (dg: e) ad dictum Petrum spectans 

edificandi in #et# supra dictum antiquum murum (dg: et sua ed) scilicet 

in latere [?dicti] antiqui muri versus aquam ibidem et sua edificia in 

eodem muro imponendi iniungendi (dg: et per anchoras firman pro) #ad eius 

profectum# atque viam quandam tendentem ibidem [?a ?came]ra laterali 

dicti edificii lapideii steen vocati (dg: ja) usque ad aquam ibidem et 

que via continet III pedatas in latitudine et novem pedatas [in 

longitudine] cum jure sibi competente in ponte tendente ibidem ultra 

aquam (dg: ib) a communi (dg: aqua) platea ad dictam domunculam ut 

dicebat ....... ad [dictum] Petrum spectant.. pro presenti salvo tamen 

dicto Lamberto jure edificandi sua edificia per ancoras et alias in (dg: 

premissis) premissis firmandi (dg: juxta continentiam litterarum exinde 

confectarum) et eciam super dictam viam edificandi juxta continentiam 

litterarum exinde confectarum hereditarie (dg: supportavit) vendidit 

Wiskino filio quondam Theoderici Neve supportavit cum litteris et aliis 

et jure (dg: promittens ratam servare et ob) occacione promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione annexa quod 

dictus Wiskinus solven...! ex premissis sibi venditis hereditarium censum 

sedecim librarum (dg: monete) pro quo censu Henricus de Haren predictam 

habitationem lapideam dictam communiter steen et dictas undecim et 

dimidiam pedatas antiqui muri atque supradictam particulam hereditatis 

erga Eustacium dictum Staes filium quondam Ghisberti de Hedechusen ad 

censum acquisiverat prout in litteris sic quod supra residuum premissorum 

quod Lambertus Plaetmaker erga dictum Petrum dampna exinde non eveniant 

ut dictus Wiskinus recognovit. Testes Tijt et Vladeracken datum in 

profesto purificationis. 

 

                         
5 Zie ← BP 1178 f 109v 01 di 22-06-1389, vermelding van deze erfcijns. 
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BP 1178 f 212v 05 do 01-02-1392. 

Johannes van den Dijstelborcht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Dijstelborcht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 212v 06 do 01-02-1392. 

(dg: Erardus gnd Erijt zv Erardus gnd Erijt Wouters soen). 

 

(dg: Erardus dictus Erijt filius .. Erardi dicti Erijt Wouters soen). 

 

BP 1178 f 212v 07 do 01-02-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Petrus verkoper 50 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. En 100 

Gelderse gulden of de waarde heden over een jaar. 

 

Dictus emptor promisit dicto Petro venditori L Gelre gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Et centum Gelre gulden seu valorem a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 212v 08 do 01-02-1392. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken verkocht aan Petrus Pels verwer 

een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Rusbroek, tussen Arnoldus 

Ghenen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Henrici Mudeken (dg: .) peciam (dg: 

tera) terre sitam in parochia de Geffen in loco dicto int Rusbroec inter 

hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio tendentem cum utroque fine ad communem plateam 

(dg: et q) hereditarie vendidit Petro Pels tinctori promittens warandiam 

et #obligationem# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 212v 09 do 01-02-1392. 

Gerardus Kepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Kepken prebuit et reportavit (dg: et reportavit). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 212v 10 do 01-02-1392. 

Johannes zvw Adam gnd Loden soen van Maren verkocht aan Johannes van Yssche 

bakker 1 mud gerst, Bossche maat, erfelijk met Lichtmis in de Bosch te 

leveren, voor het eerst morgen over een jaar, gaande uit een hofstad, huis 

en tuin, in Maren, tussen Ludovicus gnd Lode zvw voornoemde Adam Loden soen 

enerzijds en Vastradus van Berkel anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: quond) quondam Ade dicti (dg: Loden soen de) Loden 

soen de Maren hereditarie #vendidit# Johanni de Yssche pistori unum 

modium ordei mensure de Busco solvendum hereditarie purificationis et 

primo termino a die crastino ultra annum et in Busco tradendum ex 

domistadio (dg: et orto) domo et orto dicti venditoris sitis in parochia 

de Maren inter hereditatem Ludovici dicti Lode filii dicti quondam Ade 

Loden soen ex uno et inter hereditatem Vastradi de Berkel ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 212v 11 do 01-02-1392. 

Henricus zvw Jordanus van der Vloet verkocht aan Egidius van der Scueren 

een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen voornoemde 

Egidius van der Scueren enerzijds en jonker van Petershem anderzijds, 
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strekkend met een eind aan de gemene weg. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Jordani van der Vloet peciam terre sitam in 

parochia de Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem Egidii van 

der Scueren ex uno et inter hereditatem domicelli de Peterssem ex alio 

(dg: ut dicebat hereditarie vendidit dicto E) tendentem cum uno fine ad 

communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit dicto Egidio van der 

Scueren promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 212v 12 do 01-02-1392. 

Johannes zvw Elijas van der Brake droeg over aan Johannes van den Stake zv 

Willelmus van den Stake een b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Boxtel, 

die Rodolphus van den Ghever beloofd had aan voornoemde Johannes, met 

Lichtmis in Boxtel ter plaatse Tongeren te leveren, gaande uit alle 

erfgoederen die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth dv Johannes 

gnd van Lijemde geschonken waren, gelegen onder Haaren bij Oisterwijk. 

 

[Johannes] filius quondam Elije van der Brake hereditariam paccionem (dg: 
?quat) #XIIII (dg: ?decimus)# lopinorum siliginis mensure de Bucstel quam 

Rodolphus van den Ghever promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie purificationis et in parochia de Bucstel (dg: ad) in loco 

dicto Tongere traditurum ex omnibus hereditatibus quas dictus Johannes 

cum Elizabeth sua uxore filia Johannis dicti de Lijemde nomine dotis 

sumpserat quocumque locorum infra parochiam de Haren prope Oesterwijc 

situatis prout in litteris hereditarie (dg: ven) supportavit Johanni van 

den Stake filio Willelmi van den Stake cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 212v 13 do 01-02-1392. 

Voornoemde Johannes van den Stake beloofde aan voornoemde Johannes zvw 

Elijas van der Brake 45 Gelderse gulden of de waarde, een helft met 

Allerheiligen (vr 01-11-1392) en de andere helft vandaag over een jaar te 

betalen. 

 

Dictus (dg: emptor promisit) Johannes van den Stake promisit dicto 

Johanni filio quondam Elije van der Brake XLV Gelre gulden seu valorem 

mediatim omnium sanctorum proxime futuro et mediatim a data presentium 
!persolvendos. Testes datum supra. 

 


