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1179 mf2 D 02 p. 119. 

 Sexta post circumcisionem: vrijdag 05-01-1392. 

 Tercia post epiphanie Domini: dinsdag 09-01-1392. 

 in octavis epijphanie: zaterdag 13-01-1392. 

 

BP 1179 p 119r 01 vr 05-01-1392. 

Henricus zvw Henricus Leijdecker gaf uit aan Henricus van Aken zvw Gerardus 

van Aken een hofstad1,2,3 in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Yda van den Hoevel enerzijds en erfgoed van Metta dvw Elisabeth 

van Huesden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, 

(2) een b-erfcijns van 26 schelling geld, en thans voor (3) een n-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. 

 

Henricus filius quondam Henrici Leijdecker domistadium situm in Busco in 

vico dicto Gorterstraet inter hereditatem quondam Yde van den Hoevel ex 

uno et inter hereditatem Mette filie quondam Elisabeth de Huesden ex alio 

ut dicebat dedit ad censum Henrico de Aken filio quondam [4Gerardi] de 

Aken ab eodem pro censu ducis et pro hereditario censu XXVI solidorum 

monete prius inde solvendis etc atque pro hereditario censu trium 

librarum et X solidorum monete dando primodicto Henrico a dicto Henrico 

de Aken hereditarie mediatim nativitatis Johannis et mediatim Domini ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Neijnsel et Vladeracken datum sexta post circum. 

 

BP 1179 p 119r 02 vr 05-01-1392. 

Johannes Sluijter gewantsnijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sluijter rasor pannorum prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 119r 03 di 09-01-1392. 

Gerardus van Gheffen molenaar droeg over aan Johannes gnd van Vucht zvw 

Gerardus Kathelinen soen (1) 1/3 deel van een huis en tuin, in Hintham, 

tussen Metta van Lijeshout enerzijds en Metta gnd Roef anderzijds, te weten 

het 1/3 deel naast voornoemde Metta van Lijeshout, (2) 1/3 deel van een 

b-erfcijns van 18 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes 

Boenen, in Hintham, naast voornoemd huis en erf, (3) 1/3 deel van een 

b-erfcijns van 2½ schelling voornoemd geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Metta van Lijeshout, in Hintham, welke 1/3 delen aan voornoemde 

Gerardus waren verkocht door voornoemde Johannes van Vucht. 

 

Gerardus de Gheffen multor terciam partem domus et orti cum suis 

attinentiis sitorum in (dg: He) Hijntham inter hereditatem Mette de 

Lijeshout ex uno et inter hereditatem Mette dicte Roef ex alio latere 

scilicet illam terciam partem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicte Mette de Lijeshout atque terciam partem hereditarii 

census XVIII solidorum monete solvendi hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de domo et area quondam Johannis Boenen sita in 

Hijntham contigue iuxta domum et aream predictam atque terciam partem 

hereditarii census (dg: ...) duorum et dimidii solidorum dicte monete 

                         
1 Zie ← BP 1179 p 340v 07 do 23-02-1391, overdracht van 1/6 deel in mogelijk deze hofstad. 
2 Zie → BP 1184 f 198v 06 vr 02-10-1405, overdracht van de hofstad. 
3 Zie → BP 1184 f 280r 08 za 20-02-1406, Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees ev 
Katherina wv Henricus van Aken kramer draagt de hofstad die inmiddels aan hem behoort over aan 

Heijlwigis van Hullenbroec wv Lambertus van den Hoeven. 
4 Aanvulling op basis van BP 1184 f 198v 06. 
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solvendi hereditarie dictis terminis solucionis de domo et area dicte 

Mette de Lijeshout sita in Hijntham venditas dicto Gerardo a Johanne 

dicto de Vucht filio quondam Gerardi Kathelinen soen prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni de Vucht simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa 

et Vladeracken datum tercia post epiphanie Domini. 

 

BP 1179 p 119r 04 di 09-01-1392. 

Voornoemde Johannes van Vucht beloofde aan voornoemde Gerardus van Gheffen 

58 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes de Vucht promisit dicto Gerardo de Gheffen LVIII Gelre 

gulden vel valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 119r 05 di 09-01-1392. 

Johannes zv Rutgherus Moren van Vlochoeven droeg over aan Henricus gnd 

Snellaert zvw Snellardus gnd Bruijn een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in 

Geffen, tussen kvw Johannes van Nuwelant enerzijds en een zekere Spijrinc 

Emonts soen anderzijds, (2) 1 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd in de 

Vrede, in een kamp gnd Donessche Kamp, tussen een gemene weg enerzijds en 

Wijnricus van den Hecke anderzijds, (3) 1 morgen land in voornoemd kamp, 

tussen Johannes Winkelman en Johannes van Zelant enerzijds en Gerardus zvw 

Gerardus Heilen soen anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door 

Gerardus Kepken van Nuwelant. 

 

Johannes filius Rutgheri Moren de Vlochoeven hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam in festo nativitatis 

Domini de domo area et orto sitis in parochia de Geffen inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis de Nuwelant ex uno et inter hereditatem dicti 

Spijrinc Emonts soen ex alio atque ex uno jugero terre sito in dicta 

parochia ad locum dictum in den Vrede in quodam campo nuncupato Donessche 

Camp inter communem platheam ex uno et inter hereditatem Wijnrici van den 

Hecke ex alio ?necnon [ex] uno jugero terre sito in campo predicto inter 

hereditatem Johannis Winkelman et Johannis de Zelant ex uno et inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Gerardi Heilen soen ex alio venditam 

sibi a Gerardo Kepken de Nuwelant prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico (dg: f) dicto Snellaert filio quondam Snellardi dicti 

Bruijn (dg: prout in) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Vladeracken datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 119r 06 di 09-01-1392. 

Johannes zvw Rutgherus gnd Moer van Vlochoeven verkocht aan voornoemde 

Snellaert zvw Snellardus gnd Bruijn 1 morgen land, in Nuland, ter plaatse 

gnd die Middelste Polre, tussen erfgoed van het leprozenhuis bij Den Bosch 

enerzijds en Hermannus gnd van Loen anderzijds, aan hem verkocht door 

Gerardus gnd Kepken van Nuwelant. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri dicti Moer de Vlochoeven unum juger 

terre situm in parochia de Nuwelant in loco dicto die Middelste Polre 

inter hereditatem domus leprosorum site prope Buscum ex uno et inter 

hereditatem Hermanni dicti de Loen ex alio venditum sibi a Gerardo dicto 

Kepken de Nuwelant prout in litteris hereditarie vendidit dicto Snellaert 

filio quondam dicti Snellardi dicti Bruijn supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 
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BP 1179 p 119r 07 di 09-01-1392. 

Johannes, nzv Rutgherus gnd des Moren soen verwekt bij Agnes dvw Mathias 

van den Broec, droeg al zijn goederen, die hij heeft of zal verkrijgen, 

over aan Henricus Snellaert zvw Snellaert die Bruijn. 

 

(dg: dictus) Johannes filius (dg: quond Ru) #naturalis# Rutgheri dicti 

des Moren soen ab ipso Rutghero et Agnete filia quondam Mathie van den 

Broec pariter genitus omnia sua bona mobilia #et immobilia heredit- (dg: 

aria) atque# et parata ab ipso ad presens habita et imposterum acquirenda 

quocumque locorum sita ut dicebat (dg: legitime sup) hereditarie 

supportavit Henrico Snellaert filio quondam dicti Snellaert die Bruijn 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 119r 08 za 13-01-1392. 

Jacobus Stevens soen verkocht aan Arnoldus Ghenen soen van Orthen 3½ hont 

land, in Empel, ter plaatse gnd in die Klein Hengmeng, tussen Johannes van 

Straten enerzijds en voornoemde Cristianus Roggen anderzijds, (dg: aan 

voornoemde Jacobus Stevens soen verkocht door Johannes Luwe zvw Willelmus 

Luwe van Empel), belast met een sloot. 

 

(dg: Johannes .) Jacobus Stevens soen (dg: duas particulas) #tres et 

dimidium hont# terre sitam (dg: -s) in parochia de Empel in loco dicto in 

die Cleijn Hengmeng (dg: quarum una inter hereditatem Cristiani dicti 

Roggen ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi Stevens soen ex alio et 

altera) inter hereditatem Johannis de Straten ex uno et inter hereditatem 

dicti Cristiani #Roggen# ex alio (dg: sunt site venditas dicto Jacobo 

Stevens soen a Johanne Luwe filio quondam Willelmi Luwe de Empel 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare) hereditarie 

vendidit Arnoldo Ghenen soen de Orthen (dg: supportavit cum litteris et 

jure promittens) promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto fossato dicto sloet ad hanc de jure spectante. Testes ?W 

et Raet datum in octavis epij. 

 

BP 1179 p 119r 09 di 09-01-1392. 

Sophija wv Goeswinus van Lijeshout smid, en Johannes gnd Bits en Metta, kv 

voornoemde Sophia en wijlen Goeswinus, verkochten aan Walterus gnd Heijnen 

soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, die was van wijlen Godefridus 

Vrederics, in Loon, achter de plaats gnd die Meer, tussen een gemene weg 

enerzijds en de plaats gnd die Meerdijk anderzijds, welke pacht voornoemde 

wijlen Goeswinus van Lijeshout smid gekocht had van Fredericus zvw 

voornoemde Godefridus Vrederics. 

 

Sophija relicta quondam Goeswini de Lijeshout fabri (dg: de) Johannes 

dictus Bits et Metta liberi dicte Sophie et quondam Goeswini #cum tutore# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso (dg: q) 

terre qui fuerat quondam Godefridi Verderics! sito in parochia de Loen 

retro locum dictum communiter die Meer (dg: inter hereditatem) inter 

communem plateam ex uno latere et inter locum dictum communiter die 

Meerdike ex alio et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum sitis quam paccionem dictus quondam Goeswinus de 

Lijeshout faber erga Fredericum filium dicti quondam Godefridi Vrederics 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt Waltero 

dicto Heijnen soen supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

(verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Goeswini 

de Lijeshout deponere promisit insuper dictus Johannes Bits super habita 

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

datum tercia post epijphaniam. 
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BP 1179 p 119r 10 di 09-01-1392. 

Gerardus van Mulsen droeg over aan zijn broer Johannes van Mulsen (voor 2/3 

deel) en Johannes Gevarts (voor 1/3 deel) (1) zijn deel in 10 hont land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd in het Vralant, naast Henricus zvw Henricus 

Matheus, (2) 9 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in die Winkelen, 

tussen Johannes Henderics van Vlimen enerzijds en wijlen Benigna wv 

Henricus van Mulsen anderzijds. 

 

Gerardus de Mulsen (verbeterd uit: Mulsel) (dg: super) #totam partem et 

omne jus sibi competentes in# X hont terre sitis in jurisidctione de 

Merewijc in loco dicto int Vralant (dg: inter he) contigue iuxta 

hereditatem Henrici filii quondam Henrici Matheus (dg: soe) atque !super 

novem hont (dg: ter) terre sitis in dicta jurisdictione in loco dicto in 

die Winckelen inter hereditatem Johannis Henderics de Vlimen ex uno et 

inter ?hereditatem (dg: quond) quondam Benigne relicte quondam Henrici de 

Mulsen ex alio (dg: et super jure etc ad opus) #supportavit# Johanni de 

Mulsen sui fratris pro duabus terciis partibus (dg: et ad opus) Johanni 

Gevarts pro una tercia parte (dg: renunciavit) promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Willelmus datum 

supra. 

(dg: Tradetur littera dicto Johanni de Mulsen). 

 

BP 1179 p 119r 11 di 09-01-1392. 

Lambertus zv Johannes van Herlaer beloofde aan Arnoldus van Beke zv 

Goessuinus 21 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-

1392) te betalen. 

 

(dg: Jo) Lambertus filius Johannis de Herlaer promisit Arnoldo de Beke 

filio Goessuini XXI Gelre gulden seu valorem ad festum pasch proxime 

futurum persolvendos. Testes Willelmus et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 119r 12 di 09-01-1392. 

Margareta wv Boudewinus van Lederdam en Albertus zv Ludovicus van Uden 

beloofden aan Theodericus Jans soen van Berchem 110 franken met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Margareta relicta Boudewini de Lederdam et Albertus filius Ludovici de 

Uden promiserunt Theoderico Jans soen de Berchem C et X francken ad 

pasche proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Arnoldus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 119r 13 ±di 09-01-1392. 

Albertus beloofde Margareta schadeloos te houden. 

 

+. 

Albertus promisit Margaretam indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 D 03 p. 120. 

 Quinta post epijphanie: donderdag 11-01-1392. 

 

BP 1179 p 120v 01 do 11-01-1392. 

Willelmus Coelner, voor zich en zijn vrouw Heijlwigis, maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door (1) Theodericus molenaar van 

Lijeshout, (2) Henricus van den Broeke zvw Ghibo van den Broeke van 

Rijxstel, (3) Jacobus zvw Henricus van der Heijden, met hun goederen. 

Opstellen in 3 brieven. 

 

Ponetur in 3 litteris. 

Willelmus Coelner #pro se et Heijlwige eius uxore# omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Theodericum multor! de Lijeshout 

et per Henricum van den Broeke filium quondam Ghibonis van den Broeke de 

Rijxstel 
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et per Jacobum filium quondam (dg: Jo) Henrici van der Heijden cum bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. 

{Achter het tweede deel staat:} Testes Tijt et Vladeracken datum quinta 

post epijphanie {en dit is met twee strepen verbonden met het eerste en 

het derde deel}. 

 

BP 1179 p 120v 02 do 11-01-1392. 

Berwinus Claes soen droeg over aan Johannes zvw Johannes Muijl van Os een 

erfgoed in Oss, naast de straat gnd Peperstraat, tussen Gerardus zvw Petrus 

gnd Roodekens soen enerzijds en kvw Arnoldus gnd Blomelincs anderzijds, 

zoals afgepaald, aan hem verkocht door voornoemde Gerardus zvw Petrus 

Roodekens soen. 

 

Berwinus Claes soen quandam hereditatem ditam in parochia de Os iuxta 

vicum dictum Peperstraet inter hereditatem Gerardi filii quondam Petri 

dicti Roodekens soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi dicti Blomelincs ex alio prout huiusmodi hereditas predicta 

ibidem est sita et limitata venditam sibi a dicto Gerardo filio quondam 

Petri Roodekens soen prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Johannis Muijl de Os cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Vladeracken 

datum quinta post epijphanie. 

 

BP 1179 p 120v 03 do 11-01-1392. 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel verklaarde dat 

Johannes Vrieze bakker en Henricus van Best betaald hebben 2/3 deel van 80 

oude schilden, aan voornoemde Theodericus beloofd5 door voornoemde Gerardus 

en Henricus. 

 

Scabini noluerunt {met haal verbonden met BP 1179 p 120v 03 en 04}. 

J Theodericus van den Hoevel (dg: pi) filius quondam Lamberti van den 

Hoevel palam recognovit sibi per (dg: Gerardum) #Johannem# Vrieze 

pistorem et Henricum de Best fore persolutum duas tercias partes de 

octoginta aude scilde promissis dicto (dg: J) Theoderico (dg: p) a dictis 

Gerardo et Henrico in litteris scabinorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 04 do 11-01-1392. 

Johannes van den Hoevel Zerijs soen verklaarde dat voornoemde Johannes en 

Henricus 2/3 deel betaald hebben van 80 oude schilden, aan hem beloofd6 

door voornoemde Johannes en Henricus. 

 

Johannes van den Hoevel Zerijs soen palam recognovit sibi per dictos (dg: 

Gerardum) #Johannem# et Henricum fore persolutum duas tercias partes de 

octoginta aude scilde promissis [sibi a] dictis (dg: Gerardo) #Johanne# 

et Henrico in litteris scabinorum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 05 do 11-01-1392. 

Jacobus zvw Paulus die Man van Lijemde en Petrus zvw Henricus van den Veken 

beloofden aan Egidius Coptiten 32 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Pauli die Man de Lijemde (dg: promisit) et Petrus 

filius quondam #Henrici# van den Veken promiserunt Egidio Coptiten XXXII 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

                         
5 Zie ← BP 1178 f 185v 12 do 18-05-1391, belofte 80 oude schilden te 

betalen in 3 termijnen, waarvan de eerste twee waren 24-06-1391 en 25-12-

1391. De laatste termijn op 24-06-1392. 
6 Zie ← BP 1178 f 185v 11 do 18-05-1391, belofte 80 oude schilden te 

betalen in 3 termijnen, waarvan de eerste twee waren 24-06-1391 en 25-12-

1391. De laatste termijn op 24-06-1392. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 06 do 11-01-1392. 

Herman van Os zvw Willelmus van Panhedel verkocht aan Gerardus Ghiben soen 

van Os een b-erfcijns van 4 pond (dg: gemeen paijment), die Johannes van 

Loeffen daags na Sint-Willebrordus-Bisschop betaalde, eertijds aan wijlen 

voornoemde Willelmus van Panhedel en later aan voornoemde Hermannus, zijn 

broer Johannes van Os en zijn zuster Margareta, kvw voornoemde Willelmus 

van Panhedel,gaande uit een huis en tuin van voornoemde Johannes van 

Loeffen, in Oss, tussen kv Bartholomeus gnd Meus van Megen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, welke cijns voornoemde Hermannus nu bezit. 

 

Solvit. Debet XII denarios. 

(dg: Joh) Herman de Os filius quondam Willelmi de Panhedel hereditarium 

censum quatuor librarum (dg: communis pagamenti) quem Johannes de Loeffen 

(dg: olim) dudum solvere consuevit et tenebatur dicto quondam Willelmo de 

Panhedel et postmodum dicto Hermanno Johanni de Os suo fratri et 

Margarete sue sorori liberis dicti quondam Willelmi de Panhedel in 

crastino beati Willebrordi episcopi ex domo et orto dicti Johannis de 

(dg: Loe) Loeffen sitis in parochia de Os inter hereditatem liberorum 

Bartholomei dicti Meus de (dg: Meus) Megen (dg: et inter co) ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio (dg: ut) quem censum 

dictus Hermannus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

Ghiben soen de Os promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte et dictorum Johannis de Os sui fratris et dicte 

Margarete sue sororis et eorum heredum deponere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 07 do 11-01-1392. 

Walterus Volpkens soen van Loet verkocht aan Ghiselbertus zvw Lambertus van 

Brakel een n-erfcijns7 van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een erfgoed gnd een weide, 5 hont groot, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd op Boter Weide, tussen Gerardus Jans soen van Tefelen 

enerzijds en Johannes van den Dike zvw Gerardus van den Dijke anderzijds. 

 

Walterus (dg: filius quondam Volpardi Volpkini Wouters) Volpkens soen de 

(dg: Loet) Loet hereditarie vendidit Ghiselberto filio quondam Lamberti 

de Brakel hereditarium censum unius Hollant gulden seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex (dg: quinque ho) quadam hereditate 

dicta een (dg: weijnde) weijde quinque hont terre continente sita in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto op Loeter Weije inter hereditatem 

Gerardi Jans soen de Tefelen ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi) 

Johannis van den Dike filii quondam Gerardi van den Dijke ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 08 do 11-01-1392. 

Volcquinus Buc van Lijt verkocht aan Lambertus Plaetmaker van Moudewijc een 

n-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, met Allerheiligen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Groot Lith, tussen Ghibo Coppen 

soen enerzijds en Elizabeth gnd Bijnen dochter anderzijds, (2) de helft in 

2 morgen land in Groot Lith, in een kamp dat eertijds behoorde aan 

voornoemde Ghibo Coppen soen, van welke 2 morgen, 4½ hont tussen Willelmus 

Balijart enerzijds en Johannes Buc anderzijds, en 9 hont tussen voornoemde 

Johannes Buc enerzijds en Willelmus smid anderzijds, reeds belast met 

cijnzen aan het kapittel van Luik, (3) de helft in een akker, in Groot 

Lith, op de plaats gnd die Wert, tussen Agnes Lambrechts enerzijds en Batha 

van Haesten anderzijds, (4) een b-erfcijns van ½ oude schild, die de 

verkoper beurt uit een hofstad en huis in Groot Lith, tussen Andreas gnd 

                         
7 Zie → BP 1180 p 008v 04 do 04-09-1393, verkoop van de cijns. 
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Andries soen enerzijds en Johannes Yewijns soen smid anderzijds. 

 

Volcquinus Buc de Lijt hereditarie vendidit Lamberto Plaetmaker de 

Moudewijc hereditariam (dg: et) paccionem duorum modiorum (dg: siliginis) 

ordei mensure de Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum et in Busco 

tradendam ex (dg: uno ..) domo et orto sitis in parochia de Groetlijt 

inter hereditatem Ghibonis Coppen soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

..) Elizabeth dicte Bijnen dochter ex alio item ex (dg: #medietate ad se 

spectante# uno iugero terre sito in parochia predicta in loco dicto int 

Litsche Broec in quodam campo q dudum dicti Ghibonis Coppen soen inter 

hereditatem) item ex medietate ad dictum venditorem spectante in duobus 

iugeribus terre sitis in dicta parochia in quodam campo qui (dg: fui) 

dudum (dg: spectabat) spectabat ad dictum Ghibonem Coppen soen (dg: inter 

hereditatem) de quibus duobus iugeribus terre quatuor et dimidium hont 

inter hereditatem Willelmi Balijart ex uno et inter hereditatem Johannis 

Buc ex alio (dg: et et unum et dimidium iugera) et novem hont inter 

hereditatem dicti Johannis Buc ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: 

de) fabri ex alio sunt sita item ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in quodam agro sito in dicta parochia (dg: supra) ad locum 

dictum die Wert inter hereditatem Agnetis Lambrechts ex uno et inter 

hereditatem Bathe de Haesten ex alio item ex hereditario censu dimidii 

aude (dg: scild) scilt quem (dg: se) dictus venditor solvendum habet 

hereditarie ex domistadio et domo sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Andree dicti Andries soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Yewijns soen (dg: ex alio) fabri promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censibus capitulo 

Leodiensi (dg: exinde solve) ex dicta medietate dictorum duorum iugerum 

terre de jure solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 09 do 11-01-1392. 

Theodericus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 10 do 11-01-1392. 

Theodericus Henrics soen van Huls verkocht aan Gerardus Heerken de jongere 

zvw Godefridus Heerkini 1 morgen land, in Hees, achter de hoeve gnd Scrage 

Hoeve, in een nieuw kamp, tussen Willelmus van Oerle enerzijds en Willelmus 

van Kuijc anderzijds, belast met een deel van de sloot dat bij voornoemde 

morgen hoort. 

 

Theodericus Henrics soen de Huls unum iuger terre situm in parochia de 

Hees retro mansum (dg: in qu) dictum Scrage Hoeve in novo campo inter 

hereditatem Willelmi de Oerle ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Kuijc #(dg: cum pa)# ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

Heerken juniori filio quondam Godefridi Heerkini promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta quadam parte fossati (dg: siti ..) ad 

dictum iuger terre spectante. Testes (dg: datum s) Tijt et Vladeracken 

datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 11 do 11-01-1392. 

Henricus Venbossche verkocht aan Elizabeth gnd Aelwijns dochter een 

b-erfcijns van 3 pond, die Johannes zvw Theodericus gnd des Preters szvw 

Aelwinus met Sint-Petrus-Stoel betaalde aan voornoemde Henricus Venbossche, 

gaande uit een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in Lakart, tussen erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en voornoemde Johannes zvw 

Theodericus des Preters, Johannes nzvw Rutgherus Pijnnen van Derenborch, 

Henricus Jans soen van Derenborch, erfg vw Theodericus Leijten soen, 

Arnoldus van den Grave, Wellinus van Beke en Henricus Ridders anderzijds. 
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Solvit. Debet VI denarios. 

Henricus Venbossche hereditarium censum trium librarum quem (dg: 

solvendum he) Johannes quondam filius Theoderici dicti des (dg: Spr) 

Preters gener quondam (dg: .) Aelwini dicto (dg: quondam) Henrico 

Venbossche solvere consuevit et tenebatur hereditarie in festo Petri ad 

cathedram ex pecia terre sita in parochia de Os in loco dicto in Lakart 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis qondam filii Theoderici des Preters et 

Johannis filii (dg: Rutg) naturalis quondam Rutgheri Pijnnen de 

Derenborch Henrici Jans soen de Derenborch (dg: Theoderici Leijten soen) 

heredum quondam Theoderici Leijten soen Arnoldi van den Grave Wellini de 

Beke et Henrici Ridders ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Elizabeth 

dicte Aelwijns dochter promittens ratam servare et obligationem ex [parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 120v 12 do 11-01-1392. 

Goeswinus zvw Henricus van den Waude ev Luijtgardis dv Lambertus gnd 

Luijten soen verkocht aan de broers Henricus, Lambertus en Johannes, kvw 

Johannes Heijnkens soen van Scijnle, een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd die Buenre, tussen Johannes Zonman 

enerzijds en Nijcholaus snijder anderzijds, aan voornoemde Goeswinus en 

Luijtgardis verkocht door Bartholomeus gnd Meus en Henricus en Heijlwigis, 

kvw Henricus Dircs soen, met voorwaarde mbt recht van weg in de brief 

vermeld. De brief overhandigen aan Lambertus of Henricus. 

 

Nota de condicione vie. 

Goeswinus filius quondam Henrici van den Waude maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Luijtgardis filie Lamberti dicti Luijten soen peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle in loco dicto Eijlde ad locum dictum die 

(dg: d) Buenre inter hereditatem Johannis Zonman ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai sartoris ex alio venditam dictis Goeswino et 

Luijtgardi a Bartholomeo dicto Meus Henrico et Heijlwige liberis quondam 

Henrici Dircs soen prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Heij) 

Henrico Lamberto et Johannis! fratribus liberis quondam Johannis 

Heijnkens soen de Scijnle supportavit cum et jure et condicione vie in 

dictis litteris contenta promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem (dg: sui) ex parte et dicte Luijtgardis sue uxoris deponere 

(dg: testes datum supra tradetur littera). Testes datum supra. Tradetur 

littera (dg: H) Lamberto vel Henrico. 

 

1179 mf2 D 04 p. 121. 

 Quinta post epijphaniam: donderdag 11-01-1392. 

 

BP 1179 p 121r 01 do 11-01-1392. 

Gerardus zv Ghibo gnd Koetken van Os verkocht aan Henricus Keelbreker een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, tussen 

een gemene weg enerzijds en de gemene landweer anderzijds. 

 

Gerardus filius (dg: quond) Ghibonis dicti Koetken de Os hereditarie 

vendidit Henrico Keelbreker hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino (dg: ultra) ultra annum et in Busco tradendam ex domo et 

orto #et hereditatibus sibi adiacentibus +# sitis in parochia de (dg: 

Scadewijc) Os in loco dicto Scadewijc inter (dg: here) communem plateam 

ex uno et inter commune munimem dictum landweer ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum infra. 
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BP 1179 p 121r 02 do 11-01-1392. 

Voornoemde Gerardus zv Ghibo gnd Koetken van Os verkocht aan voornoemde 

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

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande 

uit voornoemd huis, tuin en aangekegen erfgoederen, precies zoals 

hierboven. 

 

Dictus Gerardus hereditarie vendidit dicto Henrico Keelbre-(dg: ch)-ker 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

ultra annum ex dictis domo orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

promittens per totum ut immediate. Testes (dg: datum) Tijt et Vladeracken 

datum quinta post epijphaniam. 

 

BP 1179 p 121r 03 do 11-01-1392. 

Willelmus van den Hoeven zvw Godefridus Delijen soen en Ludovicus zv 

Ludovicus Eefsen soen ev Yda dvw voornoemde Godefridus Delijen soen 

verkochten aan Gerardus zv Ghibo gnd Koetken van Os 2/3 deel in een stuk 

land, in Oss, ter plaatse gnd in het Abben Rot, tussen Johannes van der 

Hoeven bv voornoemde Willelmus enerzijds en de gemene landweer van Oss 

anderzijds, te weten het 2/3 deel richting voornoemde landweer. 

 

Solvit. Debent XI denarios. 

Willelmus van den Hoeven #filius quondam Godefridi Delijen soen# et (dg: 

Lode) Ludovicus (dg: dictus Loden soen) #filius Ludovici Eefsen soen# 

maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie #dicti# quondam Godefridi 

Delijen soen #duas tercias partes ad se spectantes in# pecia (dg: -m) 

terre sita (dg: -m) in parochia de Os in loco dicto int Abben Rot inter 

hereditatem Johannis van der Hoeven fratris dicti Willelmi ex uno et 

inter (dg: here) communem munimen dictum landweer de Os ex alio (dg: ut 

dicebat) scilicet illas duas tercias partes que site sunt versus dictum 

munimem dictum landweer ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo filio 

Ghibonis dicti Koetken de Os promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 04 do 11-01-1392. 

Voornoemde koper Gerardus zv Ghibo gnd Koetken van Os beloofde aan 

voornoemde Willelmus van den Hoeven zvw Godefridus Delijen soen en 

Ludovicus zv Ludovicus Eefsen soen een n-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit voornoemd 2/3 deel. De 

brief overhandigen aan voornoemde Ludovicus. 

 

Dictus Gerardus emptor promisit se daturum et soluturum #dictis Willelmo 

et# Ludovico (dg: Loden soen) filio Ludovici Eefsen soen hereditariam 

paccionem unius sextarii siliginis mensure de Busco hereditarie 

nativitatis Domini ex dictis duabus terciis partibus dicte pecie terre. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Ludovico. 

 

BP 1179 p 121r 05 do 11-01-1392. 

Johannes die Dorre, zijn kinderen Johannes en Mechtildis, en Alardus 

Wisschart ev Hilla dv eerstgenoemde Johannes verkochten aan Hermannus 

Drijnchellinc vleeshouwer een stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen wijlen hr Albertus Buc enerzijds en voornoemde Hermannus 

Drijnchellinc anderzijds. 

 

Johannes die Dorre #Johannes (dg: Alardus) et Mechtildis eius liberi cum 

tutore et Alardus Wisschart maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie primodicti Johannis# peciam prati sitam in parochia de Berlikem in 

loco dicto Beilver inter hereditatem quondam domini Alberti Buc ex uno et 

inter hereditatem Hermanni Drijnchellinc carnificis ex alio hereditarie 

vendiderunt dicto Hermanno Drijnchellinc promittentes (dg: warandiam et 
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et) cum tutore warandiam et obligationem deponere (dg: testes datum 

supra). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 06 do 11-01-1392. 

Amelius zvw Johannes gnd Balen soen van Roesmalen en Denkinus van den Loeke 

zv Laurencius van den Loeke beloofden aan Egidius Coptite 14 Gelderse 

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

 

Amelius filius quondam Johannis dicti Balen soen de Roesmalen (dg: 

promisit Egidio Coptiten) et Denkinus (dg: filius) van den Loeke filius 

Laurencii van den Loeke promiserunt Egidio Coptite XIIII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 07 do 11-01-1392. 

Johannes Ghelden deed tbv Johannes Coelborner nzvw Henricus Coelborner 

afstand van een stuk beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Johannes Zelen soen enerzijds en Walterus zvw Johannes 

Goerleman anderzijds. 

 

Johannes Ghelden super pecia prati sita in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Johannis Zelen soen 

(dg: wa) ex uno et inter hereditatem Walteri #filii quondam Johannis# 

Goerleman ex alio et super jure ad opus Johannis Coelborner filii 

naturalis quondam Henrici Coelborner renunciavit promittens ratam servare 

et exparte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 08 do 11-01-1392. 

Alardus Wisschart verklaarde dat aan hem en zijn vrouw Hilla dv Johannes 

Dorre geschonken is door zijn voornoemde schoonvader Johannes Dorre 36 

Gelderse gulden (dg: of) in plaats van erfgoed. Hij beloofde aan Johannes 

Dorre, tbv andere erfg van voornoemde Johannes, bij de deling van de 

goederen, die Elizabeth !wv Johannes Dorre heeft nagelaten, resp. die 

voornoemde Johannes Dorre zal nalaten, 36 Gelderse gulden of de waarde in 

te brengen. 

 

Solvit. Debent XII denarios. 

Alardus Wisschart palam recognovit se recepisse #a Johanne Dorre suo 

socero# cum Hilla sua uxore filia dicti Johannis Dorre nomine dotis XXXVI 

Gelre gulden (dg: seu) tamquam hereditates in loco hereditatum et 

promisit super omnia dicto Johanni Dorre ad opus aliorum heredum eiusdem 

Johannis (dg: Do) quod si ipse vel dicta Hilla seu heredes dicte Hille 

imposterum ad divisionem faciendam de bonis que (dg: dic) Elizabeth 
!relicta (dg: quondam) Johannis Dorre in sua morte post se reliquit et 

que dictus Johannes Dorre post se relinquet venire voluerit et ea 

condividere quod extunc ipse Alardus et Hilla seu eius (dg: libe) 

#heredes# ad huiusmodi divisionem (dg: division r) reimportabunt XXXVI 

Gelre gulden seu valorem antequam dicta bona poterint condivicere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 09 do 11-01-1392. 

Adam zvw Adam van den Kerchove van Os verkocht aan Albertus Buc van Lijt 

een stuk land, in Oss, tussen de sloot gnd Hoijgrave en de wetering, tussen 

voornoemde Albertus Buc enerzijds en Johannes van Zanbeke anderzijds. 

 

Adam (dg: va) filius quondam Ade van den Kerchove de Os peciam terre 

sitam in parochia de Os inter fossatum dictum Hoijgrave et aqueductum 

dictum weteringe inter hereditatem Alberti Buc de Lijt ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zanbeke ex alio hereditarie vendidit dicto 

Alberto Buc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 10 do 11-01-1392. 

Henricus Snellart en Johannes zv Rutgherus sMoren soen beloofden aan 

Arnoldus Heijme 24 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Henricus Snellart et Johannes filius (dg: qu) Rutgheri sMoren soen 

promiserunt Arnoldo Heijme XXIIII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 11 do 11-01-1392. 

Arnoldus Hadewigen soen beloofde aan Franco zvw Johannes Vrancken soen van 

den Donghen 40 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1392) te betalen. 

 

Arnoldus (dg: dictus) Hadewigen soen promisit Franconi filio quondam 

Johannis Vrancken soen van den Donghen XL Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 12 do 11-01-1392. 

Johannes Blaffart verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Erp te leveren, voor het eerst over 

een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd 

Erlikem, voor het hek gnd Ynde aldaar, tussen Willelmus Broes soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes Blaffart hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in (dg: Bus) Erpe 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Erpe ad locum dictum Erlikem 

ante repagulum dictum Ynde ibidem inter hereditatem Willelmi Broes soen 

ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: item) promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 13 do 11-01-1392. 

Johannes Winckelman, Rodolphus Bubben zvw Wijnricus en Pontennier Kepken 

beloofden aan Arnoldus Heijme 24 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Winckelman Rodolphus Bubben filius quondam Wijnrici et (dg: Pen) 

Pontennier Kepken promiserunt Arnoldo Heijme (dg: XXX) XXIIII Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 14 do 11-01-1392. 

Johannes Nezen soen van Gheffen, Willelmus van Loen en Tielkinus Dircs soen 

beloofden aan Arnoldus Heijme 24 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Nezen soen de Gheffen Willelmus de Loen Tielkinus Dircs soen 

promiserunt Arnoldo Heijme XXIIII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 121r 15 do 11-01-1392. 

Elsbena wv Barnijerus zvw Willelmus Hoernkens soen van Erpe en haar zonen 

Ghisbertus en Johannes verkochten aan Arnoldus Hoernken (1) de helft van 

een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd in Hulst, waarvan de andere helft 

behoort aan voornoemde Arnoldus Hoernken, (2) de helft in een akker, gnd de 

Varen Akker, in Erp, voor de kerk aldaar, tussen een gemene weg enerzijds 
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en kinderen gnd die Kijnder van Loe anderzijds, waarvan de andere helft 

behoort aan Arnoldus Hoernken, (3) een b-erfpacht van 3 lopen gerst, maat 

van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een huis en tuin 

in Veghel, tussen de gemeint enerzijds en wijlen Leonius van Langvelt 

anderzijds. 

 

(dg: G) Elsbena relicta quondam Barnijeri filii quondam Willelmi 

Hoernkens soen de Erpe cum tutore et Ghisbertus (dg: eius filius) et 

Johannes eius filii medietatem pecie terre terre site in parochia de Erpe 

ad locum dictum te (dg: Hilst) in (dg: Hol) Hulst et de qua pecia terre 

reliqua medietas spectat ad Arnoldum Hoernken ut dicebant (dg: 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Hoernken promittentes cum tutore) atque 

medietatem ad se spectantem in (dg: ..) agro dicto den (dg: ..) Varen 

Acker sito in dicta parochia ante ecclesiam ibidem inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum die Kijnder van Loe ex 

alio et de quo agro reliqua medietas spectat ad Arnoldum Hoernken (dg: ut 

d) atque hereditariam paccionem trium lopinorum ordei mensure de (dg: 

Bus) Vechel solvendam hereditarie purificationis et in Vechel tradendam 

ex domo et orto sitis in parochia de Vechel inter communitatem ex uno et 

inter hereditatem quondam Leonii de Langvelt ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo Hoernken promittentes [cum] tutore 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 D 05 p. 122. 

 Quinta post epijphaniam: donderdag 11-01-1392. 

 Sexta post epijphaniam: vrijdag 12-01-1392. 

 

BP 1179 p 122v 01 do 11-01-1392. 

Elsbena wv Barnierus zvw Willelmus Hoernken en haar zoon Johannes deden tbv 

Johannes Blaffart afstand van (1) de helft van een beemd, in Veghel, tussen 

Maria gnd Boegen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2) de helft 

van een beemd in Veghel, tussen Henricus van Vinckenscoet enerzijds en het 

gemene water gnd die Aa anderzijds, (3) 2 stukken land, in Veghel, ter 

plaatse gnd die Hoge Boect, (3a) tussen Johannes Doncker enerzijds en 

wijlen Leonius van Langvelt anderzijds, (3b) tussen wijlen voornoemde 

Leonius enerzijds en voornoemde Johannes die Doncker anderzijds, (4) een 

stuk land, in Veghel, tussen wijlen voornoemde Leonius enerzijds en 

Henricus gnd Perken anderzijds. 

 

Elsbena relicta Barnieri filii quondam Willelmi Hoernken cum tutore et 

Johannes eius filius super medietate prati siti in parochia de Vechel 

inter hereditatem Marie dicte Boegen ex uno et inter (dg: h) aquam dictam 

die Aa ex (dg: uno) alio item super medietate prati siti in dicta 

parochia inter hereditatem Henrici de Vinckenscoet ex uno et inter 

communem aquam die Aa vocatam ex alio item !ex duabus peciis terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto die Hoge (dg: Donc) Boect quarum una 

inter hereditatem Johannis Doncker ex uno et inter hereditatem quondam 

Leonii de Langvelt ex alio et altera inter hereditatem dicti quondam 

Leonii ex uno et inter hereditatem dicti Johannis die Doncker sunt site 

item super pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem dicti 

quondam Leonii ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Perken ex alio 

et super jure ad opus (dg: dicti) Johannis Blaffart renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum quinta post epijphaniam. 

 

BP 1179 p 122v 02 do 11-01-1392. 

Ghisbertus zvw Barnierus zvw Willelmus Hoernken droeg over aan Johannes 

Blaffart een b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst, Bossche maat, die 

voornoemde Johannes Blaffart beloofd had aan voornoemde Ghisbertus, gaande 

uit de erfgoederen in het vorige contract vermeld. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 03. 

 

14 

Ghisbertus filius quondam Barnieri filii quondam Willelmi Hoernken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis et unius modii ordei mensure 

de Busco quam Johannes Blaffart promisit se daturum et soluturum #dicto 

Ghisberto# ex dictis hereditatibus in predicto contractu prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Johanni (dg: Blaf) Blaffart cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 03 do 11-01-1392. 

Theodericus Hartsteen gaf uit aan Godefridus Godekens soen een hofstad, 

huis en tuin in Geffen, ter plaatse gnd aan den Heuvel, tussen voornoemde 

Theodericus Hartsteen enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend 

vanaf de plaats gnd Heuvel tot aan erfgoed van de kerk van Nuland; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-

Lambertus te betalen. Goeswinus Gobels soen smid deed afstand. 

 

Theodericus (dg: Hard) Hartsteen domistadium et domum et ortum sitos in 

parochia de Geffen ad locum dictum aen den Hoevel inter hereditatem dicti 

Theoderici (dg: .) Hartsteen ex uno et inter communem (dg: p) viam ex 

alio tendentes a loco dicto Hoevel ad hereditatem spectantem ad ecclesiam 

de (dg: Gheffe ex) #Nuwelant# ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

(dg: Goeswino Gobels soen fabro) #Godefrido (dg: Gobels soen f) Godekens 

soen# ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario censu X solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie Lamberti ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Quo facto Goeswinus Gobels soen faber super premissis et jure 

ad opus dicti Godefridi renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 04 do 11-01-1392. 

(dg: Goeswinus Gobels soen). 

 

BP 1179 p 122v 05 do 11-01-1392. 

Godefridus Godekens soen beloofde aan Eustatius van Hedechusen 9 Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Godefridus Godekens soen promisit super omnia Eustatio de Hedechusen 

novem Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 06 do 11-01-1392. 

Walterus zvw Willelmus van den Brekelen verkocht aan Johannes van 

Vladeracken zv Elizabeth een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een hofstad, huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Berlicum, tussen erfgoed van het klooster van Berna enerzijds en Johannes 

Aelbrechts soen anderzijds, reeds belast met 1 kleine zwarte tournose en 

een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Walterus filius quondam #Willelmi# van den Brekelen hereditarie vendidit 

Johanni de Vladeracken filio Elizabeth hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: ....) domistadio 

domo et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Berlikem 

inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter hereditatem Johannis 

Aelbrechts soen ex alio (dg: item) promittens (dg: war) super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: hered) uno 

nigro #parvo# Turonensi denario et hereditario censu XL solidorum (dg: 

...) monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 122v 07 do 11-01-1392. 

Elizabeth dvw Ghiso van Scijnle en haar natuurlijke zoon Johannes Bever 
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beloofden aan Enghelbertus Delft zvw Jacobus Aven soen 11 Hollandse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Elizabeth filia quondam Ghisonis de Scijnle et Johannes Bever eius filius 

naturalis promiserunt Enghelberto Delft filio quondam Jacobi Aven soen XI 

Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 08 do 11-01-1392. 

Hilla dvw Henricus gnd Grous droeg over aan Heijnmannus zvw Willelmus 

Stevens soen een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Nijcholaus gnd 

Zegher beloofd had aan Sophia wv Lambertus gnd Zeger, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Nijcholaus, in Den 

Bosch, over de Visbrug, beiderzijds tussen erfgoed van Arnoldus gnd 

Martens, welke cijns aan voornoemde Hilla gekomen was na overlijden van 

haar voornoemde nicht Sophia. 

 

Hilla filia quondam Henrici dicti Grous cum tutore hereditarium censum 

viginti solidorum monete quem Nijcholaus dictus Zegher promisit se 

daturum et soluturum Sophie relicte quondam Lamberti dicti Zeger 

hereditarie Remigii ex domo et orto dicti Nijcholai sitis in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Arnoldi dicti Martens ex utroque latere 

coadiacentem prout in litteris et quem censum dicta Hilla sibi de morte 

dicte quondam Sophie #sue ?nepotis# successione advolutum esse dicebat 

hereditarie supportavit Heijnmanno filio quondam Willelmi Stevens soen 

cum litteris et jure promittens (dg: ratam s) cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte dicte Sophie et eius heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 09 do 11-01-1392. 

Rodolphus van den Broec zv Theodericus beloofde aan Godefridus van Gheldorp 

zvw Philippus van Eijcke 39 Hollandse gulden of de waarde en 5 mud rogge, 

Bossche maat, na maning te betalen en te leveren. 

 

Rodolphus van den Broec (dg: promisit) filius Theoderici promisit 

Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke XXXIX Hollant 

gulden seu valorem et quinque modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 10 do 11-01-1392. 

Agnes en Delijana, dvw Bertoldus zvw Johannes Bertouts soen, verkochten aan 

Johannes Buekentop ¼ deel van een huis en erf in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, buiten de poort van Johannes Pijnappel, tussen 

erfgoed van wijlen Arnoldus Straetmaker enerzijds en erfgoed eertijds 

Johannes zv Lambertus van den Hoevel anderzijds, te weten het ¼ deel naast 

het erfgoed van voornoemde wijlen Arnoldus Straetmaker, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Johannes Bertouts soen, grootvader van voornoemde 

zusters, gekocht had van de broers Gerardus en Walterus, zvw Walterus van 

Vucht, en van Paulus gnd Bits soen en Godefridus zv Petrus, szvw voornoemde 

Walterus van Vucht. 

 

Agnes et Delijana filie quondam Bertoldi filii quondam Johannis Bertouts 

soen cum tutore unam quartam partem domus et aree site in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis extra portam Johannis Pijnappel inter hereditatem 

quondam Arnoldi Straetmaker ex uno et inter hereditatem #dudum# Johannis 

filii Lamberti van den Hoevel ex alio quam domum et aream dictus quondam 

Johannes Bertouts soen #avus olim dictarum sororum# erga Gerardum 

Walterum fratres filios quondam Walteri de Vucht Paulum dictum Bits soen 

et Godefridum filium Petri generos dicti quondam Walteri de Vucht emendo 

acquisiverat prout in litteris scilicet illam quartam partem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti (dg: ?P) quondam Arnoldi 
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Straetmaker (dg: ..) hereditarie vendiderunt Johanni Buekentop 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure #occacione etc# promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte earum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 11 do 11-01-1392. 

Voornoemde Agnes en Delijana verkochten aan Wautgherus gnd Wauthem zvw 

Johannes Daems soen van Berchen ¾ deel van voornoemde huis en erf, te weten 

het ¾ deel dat direct naast voornoemd erfgoed van wijlen Johannes zv 

Lambertus van den Hoevel ligt. 

 

(dg: dictus) Dicte Agnes et Delijana cum tutore tres quartas partes dicte 

domus et aree ut supra scilicet illas tres quartas partes que site sunt 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Johannis filii Lamberti 

van den Hoevel hereditarie vendiderunt Wautghero (dg: f) dicto Wauthem 

filio quondam Johannis Daems soen de Berchen cum litteris et aliis et 

jure (dg: pro) occacione promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte earum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 12 do 11-01-1392. 

Johannes Buekentop beloofde aan voornoemde gezusters 35½ Hollandse gulden 

of de waarde te betalen, een helft met Sint-Jan (ma 24-06-1392) en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Johannes Buekentop promisit dictis sororibus XXXV et dimidium Hollant 

gulden seu valorem (dg: ad nativitatis) mediatim Johannis (dg: pro) et 

mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 13 do 11-01-1392. 

Voornoemde Wautgherus beloofde aan voornoemde gezusters 106½ Hollandse 

gulden of de waarde te betalen, een helft met Sint-Jan (ma 24-06-1392) en 

de andere helft met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Dictus Wautgherus promisit dictis 2 sororibus centum et sex et dimidium 

Hollant gulden seu valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 122v 14 do 11-01-1392. 

Johannes Vrieze Wenemaers soen molenaar droeg over aan Matheus van Haenwijc 

ev Marina dvw Walterus van der Tangerijt zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan voornoemde Marina gekomen waren na overlijden van Yda, mv 

voornoemde Marina en ev voornoemde Johannes, resp. die aan haar zullen 

komen na overlijden van voornoemde Johannes Vrieze. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johanni Vrieze. 

 

Johannes Vrieze Wenemaers soen multor suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis que Marine filie quondam Walteri van der Tangerijt de morte 

quondam Yde matris olim dicte Marine #uxoris olim dicti Johannis# 

successione sunt advoluta et post mortem dicti Johannis Vrieze 

successione advolventur quocumque sita supportavit Matheo de Haenwijc 

marito legitimo eiusdem Marine promittens ratam servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni Vrieze. 

 

BP 1179 p 122v 15 vr 12-01-1392. 

Voornoemde Matheus van Haenwijc ev Marina dvw Walterus van der Tangerijt 

verkocht voornoemde goederen aan voornoemde Johannes Vrieze. 

 

Dictus Matheus maritus et tutor legitimus Marine sue uxoris filie quondam 

Walteri van der Tangerijt dicta bona omnia vendidit dicto Johanni Vrieze 

promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 
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Neijnsel et Vladeracken datum (dg: s) sexta post epijphaniam. 

 

1179 mf2 D 06 p. 123. 

 Quinta post epijphaniam: donderdag 11-01-1392. 

 Sexta post epijphaniam: vrijdag 12-01-1392. 

 in die Valentini: woensdag 14-02-1392. 

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

 

BP 1179 p 123r 01 do 11-01-1392. 

Hr Willelmus van Bucstel ridder en Johannes van Dronghelen heer van Ethen 

en Meduwen beloofden aan Nijcholaus Spierinc Meus soen, tbv hr Johannes 

Pijlijseren de jongere van Valkenvoert ridder, 1000 Hollandse gulden of de 

waarde binnen een jaar na overlijden van voornoemde hr Willelmus en zijn 

echtgenote vrouwe Katherina, te betalen, en 1000 Hollandse gulden of de 

waarde binnen 2 jaar na overlijden van voornoemde hr Willelmus en vrouwe 

Katherina, als geschenk bij het huwelijk dat gesloten wordt tussen 

voornoemde hr Johannes Pijlijseren en jkvr Gertrudus dv voornoemde hr 

Willelmus. De brief overhandigen aan voornoemde Nijcholaus Spierinc. 

 

Dominus Willelmus de Bucstel miles et Johannes de Dronghelen dominus de 

(dg: Me) Ethen et de Meduwen promiserunt (dg: indi) indivisi super habita 

et habenda Nijcholao Spierinc (dg: ad) Meus soen ad opus domini Johannis 

Pijlijseren (dg: Ja) junioris de Valkenvoert militi! mille Hollant gulden 

seu valorem infra annum post decessum dicti domini Willelmi et domine 

Katherine eius (dg: ux) conthoralis #amborum# persolvendos atque mille 

Hollant gulden seu valorem infra duos annos post decessum dictorum domini 

Willelmi et domine Katherine eius conthoralis amborum persolvendos 

scilicet occacione dotis et in subsidium matrimonii contrahendi inter 

dictum dominum Johannem Pijlijseren et domicellam Gertrudem filiam dicti 

domini Willelmi. Testes Tijt et Vladeracken datum quinta post 

epijphaniam. Tradetur littera dicto Nijcholao Spierinc. 

 

BP 1179 p 123r 02 vr 12-01-1392. 

Johannes zvw Goessuinus van Gheffen verkocht aan Gerardus van Geffen 

molenaar een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Hintham, tussen Goddinus gnd van 

Lijt die Olijsleger enerzijds en Cristianus met den Vinen anderzijds, (2) 

een hofstad aldaar, tussen voornoemde Cristianus enerzijds en Arnoldus gnd 

Schouten anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Johannes zv 

voornoemde Goddinus van Lijt. 

 

Johannes filius quondam Goessuini de Gheffen hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo area et 

orto sitis in Hijntham inter hereditatem Goddini dicti de Lijt die 

Olijsleger ex uno et inter hereditatem Cristiani met den Vinen ex alio 

atque ex quodam domistadio sito ibidem inter hereditatem dicti Cristiani 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Schouten ex alio venditum sibi 

a Johanne filio dicti Goddini de Lijt prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo de Geffen multori supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et aliam obligationem deponere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum sexta post epiphaniam. 

 

BP 1179 p 123r 03 vr 12-01-1392. 

De broers Albertus, Johannes en Henricus, kvw Nicholaus Daems soen, droegen 

over aan Nicholaus van Berze ½ morgen land, in Rosmalen, in een kamp gnd 

die Koeweide, tussen voornoemde Nicholaus van Berze enerzijds en Ludingus 

Pinappel anderzijds. Voornoemde Albertus beloofde lasten af te handelen, 

uitgezonderd zegedijken en sloten. 

 

Albertus (dg: filius) #Johannes et Henricus fratres liberi# quondam 

Nicholai Daems soen dimidium juger terre situm in parochia de Roesmalen 
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in campo dicto die Koeweijde inter hereditatem Nicholai de Berze ex uno 

et inter hereditatem Ludingi Pinappel ex alio ut dicebant hereditarie 

(dg: vendiderunt) #supportaverunt# dicto Nicholao de Berze promittentes 

(dg: warandiam et obligationem) #ratam servare (dg: et obl). Quo facto 

promisit dictus Albertus super habita et habenda warandiam et 

obligationem# deponere exceptis Zegedike et fossatis ad premissa 

spectantibus (dg: Quo facto Johannes et Henricus filii dicti quondam 

Nicholai Daems soen super dicto dimidio jugero terre et jure ad opus 

dicti Nicholai emptoris hereditarie renunciaverunt promittentes servare 

et obligationem ex parte eorum deponere). Testes Neijnsel et Vladeracken 

datum supra. 

 

BP 1179 p 123r 04 wo 14-02-1392. 

Willelmus Hels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Hels prebuit et reportavit. Testes Willelmus et Rover datum in 

die Valentini. 

 

BP 1179 p 123r 05 vr 12-01-1392. 

Barnierus zvw Andreas Barnerus droeg over aan Willelmus Posteel een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, op de zondag na Sint-Lambertus-Martelaar 

te betalen, gaande uit een bunder beemd en een deel van een huis en erf, in 

Berlicum, welke cijns aan hem was overgedragen door Johannes gnd Delijen 

soen van Os. 

 

Barnierus filius quondam Andree Barnerus (dg: annuum) hereditarium censum 

decem solidorum monete solvendum anno quolibet hereditarie proxima 

dominica post festum beati Lamberti martiris de bonario prati et quadam 

parte domus et aree sitis in Berlikem supportatum sibi a Johanne dicto 

Delijen soen de Os prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo 

Posteel cum litteris et (dg: jur) aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Vladeracken 

datum supra datum sexta post epiphaniam. 

 

BP 1179 p 123r 06 vr 12-01-1392. 

Bernerus gnd Andries soen droeg over aan Willelmus Posteel een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, op zondag Letare-Jerusalem te betalen, gaande uit 

een kamp, in Berlicum, tussen Bartholomeus gnd Meus Godekens soen enerzijds 

en Johannes Vrancken soen anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door 

Johannes Lodder. 

 

Bernerus dictus Andries soen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie ad dominicam qua cantabitur letare Jherusalem ex 

quodam campo sito in parochia de Berlikem inter hereditatem Bartholomei 

dicti Meus Godekens soen ex uno et inter hereditatem Johannis Vrancken 

soen ex alio venditum sibi a Johanne (dg: Lodde) Lodder prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Posteel cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1179 p 123r 07 vr 12-01-1392. 

Barnierus zv Andreas gnd Barnier van Berlikem droeg over aan Willelmus 

Posteel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch, aan het woonhuis van voornoemde Barnerus, te leveren, gaande uit het 

huis en tuin, waarin Johannes zvw Theodericus Lodder van Berlikem woont, in 

Berlicum, tussen Willelmus Buijser enerzijds en erfgoed van het klooster 

van Berna anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door voornoemde 

Johannes zvw Theodericus Lodder. 

 

Barnierus filius Andree dicti Barnier de Berlikem hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

nativitatis Domini et in Busco ad domum habitationis dicti Barneri 
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tradendam ex domo et orto in quibus Johannes filius quondam Theoderici 

Lodder de Berlikem moratur sitis in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Willelmi Buijser ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

conventum de Berna ex alio venditam sibi a dicto Johanne filio ?eiusdem 

quondam Theoderici Lodder prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo Posteel simul cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 123r 08 vr 12-01-1392. 

Arnoldus zvw Arnoldus Heijme verpachtte aan Henricus Boertman van Vechel 

een hoeve, gnd Hezelaar, in Veghel, voor een periode van 4 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392), per jaar voor 4 mud rogge en 4 mud 

gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, en voor 16 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan te betalen. Henricus zal de hoeve in het 5e jaar te 

pachters recht bezitten: dat jaar zal hij de hoeve met eigen zaaigoed 

bezaaien, en de helft van de oogst van dat jaar zal hij meenemen. Henricus 

zal elk van de 4 jaren op de gebouwen 4 vimmen stro dekken. Al het varend 

goed, dat Henricus op de hoeve heeft, zal voor de helft van Arnoldus zijn 

en voor de andere helft van Henricus, behalve de hoenderen en ganzen, die 

van Henricus zijn. Voornoemde Henricus en zijn broer Johannes beloofden van 

hun kant. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Heijme mansum quendam dictum Hezelaer 

situm in parochia de Vechel cum omnibus eius attinentiis ut dicebat (dg: 

ad) dedit ad annuum pactum Henrico Boertman de Vechel ab eodem ad spacium 

quatuor annorum post festum penthecostes proxime futurum libere 

possidendum pro annua paccione quatuor modiorum siliginis et quatuor 

modiorum ordei mensure de Busco danda dicto Arnoldo ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum et pro sedecim Gelre gulden vel 

pro valore dandis dicto Arnoldo ab altero anno quolibet dictorum quatuor 

annorum in festo nativitatis Johannis et pro primo ultra annum ex manso 

predicto additis condicionibus que sequuntur primo videlicet quod dictus 

Henricus dictum mansum quinto anno scilicet (dg: dicto) anno dictos 

quatuor annos (dg: spect) sequente ad jus coloni tenebit scilicet dictus 

Henricus dictum mansum eodem quinto anno suis propriis seminibus 

seminabit et medietatem fructuum dicti quinti anni secum deducet item 

quod dictus Henricus supra edificia dicti mansi quolibet dictorum quatuor 

annorum teget (dg: IIIIor) aut tegi procurabit IIIIor vijmen straminum 

item quod omnia bona pecoralia que dictus Henricus super predictum mansum 

dicto tempore durante mediatim ad dictum Arnoldum et mediatim ad dictum 

Henricum spectabunt exceptis pullis ancis que solummodo ad dictum 

Henricum spectant et mediantibus premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et dictus Henricus et (dg: Arnoldus) #Johannes# 

eius frater repromiserunt super omnia. Testes Tijt et Vladeracken datum 

sexta post epiphaniam. 

 

BP 1179 p 123r 09 vr 12-01-1392. 

(dg: Denck). 

 

BP 1179 p 123r 10 ±vr 12-01-1392. 

Henricus zvw Nijcholaus Daems soen droeg over aan zijn broers Albertus en 

Johannes 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, ter plaatse 

gnd Vliedert, tussen Wellinus van Beke enerzijds en Johannes Enoden 

anderzijds, (2) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Busschen 

Buenre, tussen Willelmus Hels enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (3) 

2 zesterzaad roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, beiderzijds 

tussen erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch, (4) alle cijnzen 

en pachten, die voornoemde Henricus beurt, gaande uit erfgoederen onder 

Rosmalen, belast met de onraad. 
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(dg: Heij) Henricus filius quondam Nijcholai Daems soen unum iuger terre 

situm in parochia de (dg: Roesmalen) Roesmalen in loco dicto Bruggen in 

loco dicto Vliedert inter hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter 

hereditatem Johannis Enoden ex alio item unum iuger terre situm in dicta 

parochia in loco dicto Busschen Buenre inter hereditatem Willelmi Hels ex 

uno et inter communem stegam ex alio item duas sextariatas terre 

siliginee sitas in dicta parochia in loco dicto Bruggen inter hereditatem 

conventus sancte Clare in Busco ex utroque latere coadiacentem (dg: ut 

dicebat) atque (dg: omnia) omnes census et pacciones quos et quas (dg: 

ip) dictus Henricus solvendos habet ex quibuscumque hereditatibus infra 

dictam parochiam de Roesmalen sitis ut (dg: he) dicebat hereditarie 

supportavit Alberto et Johanni suis fratribus promittens (dg: s) 

warandiam et obligationem exceptis oneribus dictis onraet exinde de jure 

solvendis et faciendis. 

 

BP 1179 p 123r 11 di 30-01-1392. 

Theodericus van Essche beloofde aan Willelmus van Derentheren, tbv hem en 

zijn broer Godefridus, een n-erfcijns van 22 oude schilden, een helft te 

betalen met Vastenavond en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Theodericus de Essche promisit super omnia se daturum et soluturum 

Willelmo de Derentheren ad opus sui et ad opus Godefridi sui fratris 

hereditarium censum XXII aude scilde hereditarie mediatim carnisprivium 

et mediatim Remigii ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut dicebat. 

Testes Vladeracken et Raet datum 3a post conversionem Pauli. 

 

1179 mf2 D 07 p. 124. 

 Sexta post epijphaniam: vrijdag 12-01-1392. 

 in octavis epijphanie: zaterdag 13-01-1392. 

 

BP 1179 p 124v 01 vr 12-01-1392. 

Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder ev Bela dvw 

Goeswinus van Beest gaf uit aan Arnoldus zvw Gerardus van der Straten van 

Zoemeren (1) een huis en schop met ondergronden en aangelegen erfgoederen, 

in Someren, ter plaatse gnd tot Genen Busse, tussen Johannes de Nol 

enerzijds en erfgoed dat aan kvw Arnoldus Heijme gekomen was na erfdeling 

van de goederen gnd ten Bosse, anderzijds, (2) een akker, gnd den 

Varenakker, aldaar, tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en 

wijlen Rutgherus van Lijeshout anderzijds, (3) een stukje land, ongeveer 

300 roeden groot, uit een stuk land gnd die Spant, aldaar, naast goederen 

van Vladeracken, te weten het stukje dat direct naast voornoemde goederen 

van Vladeracken ligt, zoals afgepaald, zoals aan voornoemde Theodericus 

Bijlant gekomen na erfdeling door de rechter in Den Bosch, gedaan tussen 

voornoemde Theodericus Bijlant en kvw Arnoldus Heijme, van de goederen gnd 

ten Bosse, in Someren. De koper en kvw Arnoldus Heijme zullen aldaar een 

weg aanleggen, overal 20 voet breed, die loopt van de plaats gnd die 

Varendonk tot aan de goederen gnd die Lijndouwen, die waren van Henricus 

Watermael, en vanaf die goederen gnd te Lijndouwen verder tot aan de gemene 

weg, welke weg voor de helft op voornoemd erfgoed zal komen, dat aan 

voornoemde Arnoldus is verkocht, en voor de andere helft op erfgoed van 

voornoemde kvw Arnoldus Heijme, dat aan die kinderen in voornoemde 

erfdeling ten deel is gevallen, althans vanaf de plaats gnd die Varendonk 

tot aan de goederen gnd Lijndouwen; maar vanaf de goederen gnd Lijndouwen 

tot aan de gemene weg zal de weg geheel komen te liggen op voornoemde 

erfgoederen, die aan voornoemde Arnoldus zijn verkocht. Over welke weg 

voornoemde Arnoldus, voornoemde kvw Arnoldus Heijme en andere 

rechthebbenden mogen gaan. De uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, 

voor een b-erfcijns van 6 pond geld aan het gasthuis in Hees en thans voor 

een n-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393). 
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Voornoemde Arnoldus mag hout zagen wanneer hij wil. 

 

Theodericus Bijlant filius domini quondam Johannis de Eijndoven militis 

maritus et tutor Bele sue uxoris filie quondam Goeswini de Beest domum et 

domunculam dictam scop cum suis fundis #et hereditatibus adiacentibus# 

sitas in parochia de Zoemeren ad locum dictum tot Ghenen (dg: Bo) Bussche 

inter hereditatem Johannis de Nol ex uno et inter hereditatem spectantem 

ad liberos quondam Arnoldi Heijme et que eisdem #liberis# mediante quadam 

divisione facta de bonis dictis ten Bossche cessit in partem ex alio 

latere item (dg: item) quendam agrum terre dictum den Varenacker situm 

#ibidem# inter hereditatem domus de Postula ex uno et inter hereditatem 

quondam Rutgheri de Lijeshout ex alio item (dg: peciam) #particulam# 

terre CCC virgatas vel circiter continentem (dg: sitam ibidem) de quadam 

pecia terre dicta die Spant sita ibidem iuxta bona de Vladeracken 

scilicet illam particulam terre (dg: CCC virgatas contine) CCC virgatas 

vel circiter continentem que sita est contigue iuxta dicta bona de 

Vladeracken prout ibidem site sunt (dg: et dicto Th) et limitate et prout 

dicto Theoderico Bijlant mediante hereditaria divisione prius (dg: per 

judicabitis) #per judicem in Busco# facta inter dictum Theodericum 

Bijlant et inter liberos quondam Arnoldi Heijme de bonis dictis ten 

Bossche sitis in parochia de Zoemeren cesserunt in partem ut dicebat (dg: 

dedit ad hereditariam paccionem) !#hereditarie vendidit# Arnoldo filio 

quondam Gerardi van der Straten de Zoemeren! {hier staat een + in margine 

sinistra} (dg: ab eodem hereditarie possidendas pro censibus dominorum 

fundi exinde solvendis et pro hereditario censu sex librarum monete .. 

hospitali sito in Hees ex premissis solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria poaccione #promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis#) tali condicione quod dictus emptor et 

liberi quondam Arnoldi Heijme tenebunt et situabunt ibidem quandam viam 

XX pedatas #ubique# in latitudine continentem que via tendit a loco dicto 

die Varendonc usque ad bona dicta die (dg: Liend) Lijndouwen que fuerant 

Henrici Watermael atque ab huiusmodi bonis te Lijndouwen vocatis ulterius 

ad communem plateam et que via erit sita et situabitur mediatim supra 

dictam hereditatem dicto Arnoldo venditam ut prefertur et mediatim supra 

hereditatem dictorum liberorum quondam (dg: libe) Arnoldi Heijme que 

eisdem liberis mediante dicta divisione est in partem cessa scilicet a 

dicto loco die Varendonc vocato usque ad dicta bona Lijndouwen vocata sed 

#dicta via# ab huiusmodi bonis (dg: te) Lijndouwen vocatis usque ad 

dictam plateam situabitur et erit sita (dg: supra dictas hereditates) 

integraliter supra dictas hereditates dicto Arnoldo venditas ut 

premittitur (dg: item) et (dg: q) per quam viam dictus Arnoldus et dicti 

liberi quondam Arnoldi Heijme et quecumque persone jus in eadem habentes 

perpetue (dg: ..) #(dg: ..) poterint ire redire et pergere# {hier staat 

een + in margine sinistra} dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo (dg: 

van der Straten de Z) filio quondam Gerardi van der Straten de Zoemeren 

ab eodem hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis et pro hereditario censu sex librarum monete hospitali sito in 

Hees exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione octo 

modiorum siliginis (dg: dictus Arnoldus promisit ut debitor principalis 

se daturum et soluturum magistro Wolphardo de Ghiessen hereditariam 

paccionem octo modiorum siliginis mensure) mensure de Zoemeren danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et supra 

dictas hereditates tradenda ex premissis promittens super habita et 

habenda warandiam pro premissis et (dg: aliam r) aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione annex quod dictus Arnoldus 

libere poterit pro quocumque tempore futuro secare et amovere omnia ligna 

pro quocumque tempore supra (dg: pre) dictas hereditates consistentia et 

crescenda. Testes Willelmus et Vladeracken datum sexta post epijphaniam. 

 

BP 1179 p 124v 02 vr 12-01-1392. 

Henricus zvw Henricus van Riel, Rutgherus Everaets soen van Gheldorp en 
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Hepkinus van Gheldorp beloofden aan Boudewinus Beijs 26 Gelderse gulden of 

de waarde en 24 lichte plakken met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te 

betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Riel Rutgherus Everaets soen de 

Gheldorp et (dg: Hilp) Hepkinus de Gheldorp promiserunt Boudewino Beijs 

XXVI Gelre gulden seu valorem et XXIIII licht placken ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Vladeracken datum sexta post 

epiphaniam. 

 

BP 1179 p 124v 03 za 13-01-1392. 

Reijmboldus van Ussen verkocht aan Walterus van Oekel een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) 3½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Speeldonk, tussen Johannes 

Proef van Bucstel enerzijds en Marcelius gnd Zeel Delijen soen anderzijds, 

(2) ½ mudzaad land, gnd die Kesij, in Oss, tussen Gerardus van Berchen 

enerzijds en Johannes zvw Henricus Rijcarts soen anderzijds. 

 

Reijmboldus de Ussen hereditarie vendidit Waltero de Oekel hereditariam 

paccionem unius et dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Busco tradendam ex tribus et dimidio iugeribus 

terre (dg: sitis in parochia de Os ad locum dictum aen die Spe dicta) 

sitis in parochia de Os in loco dicto (dg: Speeldonc) Speeldonc inter 

hereditatem Johannis Proef de Bucstel ex uno et inter hereditatem 

Marcelii dicti Zeel Delijen soen ex alio item ex dimidia modiata terre 

(dg: sita in dicta parochia) dicta die Kesij sita in dicta parochia (dg: 

inter) inter hereditatem Gerardi de Berchen ex uno et inter hereditatem 

(dg: quondam) Johannis filii quondam Henrici Rijcarts soen (dg: d) ex 

alio ut dicebat (dg: he) promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes W et Raet datum (dg: 

se) in octavis epijphanie. 

 

BP 1179 p 124v 04 za 13-01-1392. 

Henricus zv Henricus van Enghelen beloofde aan Jacobus Stevens soen 60 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen. 

 

Henricus filius Henrici de Enghelen promisit super omnia Jacobo Stevens 

soen sexaginta Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 124v 05 za 13-01-1392. 

Gerardus van Mierde verkocht aan Ghibo van Voerne kramer zv Rutgherus (1) 

de helft in een erfgoed, dat 25½ voet breed is, gelegen in Den Bosch, 

achter het klooster van de Minderbroeders, in een straat die loopt van een 

stenen brug naast het woonhuis van wijlen Gerardus Eelkini slager tot aan 

de Vismarkt, te weten de helft direct naast erfgoed van wijlen Baudekinus 

zvw Matheus van Empel, richting de Vismarkt, (2) de helft van een huis op 

voornoemd erfgoed, welke erfgoed met huis voornoemde Gerardus van Mierde en 

Johannes van Megen gekocht hadden van Jutta dvw Johannes van Lijeshout en 

van Danijel nzvw Danijel die Crumme, te weten de helft van voornoemd 

erfgoed met huis richting Vughterstraat, welke helft aan voornoemde 

Gerardus ten deel gevallen was bij een deling tussen voornoemde Gerardus en 

voornoemde Johannes van Megen. Voorwaarden, gemaakt mbt de deling, blijven 

van kracht. 

 

Gerardus de Mierde medietatem ad spectantem in quadam hereditate viginti 

quinque et dimidiam pedatas terre in latitudine continente sita in Busco 

retro claustrum fratrum minorum in vico tendente a quodam ponte lapideo 

sito iuxta domum habitationis quondam Gerardi Eelkini carnificis usque 

forum piscium scilicet (dg: ..) medietatem illius hereditatis que sita 
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est contigue iuxta hereditatem quondam Baudekini filii quondam Mathei de 

Empel usque forum piscium #et# medietatem domus in dicta hereditate 

consistentis quam hereditatem predictam et domum in eadem consistentem 

dictus Gerardus de Mierde et Johannes de Megen erga Juttam filiam quondam 

Johannis de Lijeshout et Danijelem filium naturalem quondam Danijelis die 

Crumme emendo acquisiverant prout in litteris scilicet illam medietatem 

(dg: in) dicte hereditatis et domus que medietas sita est versus vicum 

Vuchtensem et que medietas dicto Gerardo mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsum Gerardum et dictum Johannem de Megen cessit in 

partem prout in litteris #simul cum omnibus ....... ad dictum Gerardum 

spectantibus in dicta medietate dicte domus# hereditarie vendidit Ghiboni 

de Voerne institori #filio Rutgheri# supportavit cum litteris et (dg: 

jure) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis condicionibus in dictis litteris supra dicta (dg: con) 

divisione (dg: content) confectis #consistentibus# comprehensis. Testes 

Willelmus et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 124v 06 za 13-01-1392. 

Destijds hadden Johannes van den Hoevel zvw Johannes Zerijs en Theodericus 

zvw Lambertus van den Hoevel een huis8 en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Cristianus Bakker enerzijds en erfgoed 

van wijlen Arnoldus Snoec anderzijds, verkocht9 aan Johannes die Vrieze zv 

Rodolfus. Verkopers hadden van voornoemd huis en erf garantie beloofd aan 

voornoemde Johannes Vrieze, uitgezonderd een b-erfpacht van 1 mud gerstmout 

aan de hertog. 

Denkinus zv Johannes Herinc vleeshouwer beloofde voornoemde Theodericus te 

vrijwaren voor ¼ deel van voornoemde belofte. 

 

Notum sit universis quod Johannes van den Hoevel filius quondam Johannis 

Zerijs et Theodericus filius quondam (dg: Johannis) Lamberti van den 

Hoevel domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Cristiani pistoris ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi Snoec ex alio hereditarie vendidissent Johanni die Vrieze filio 

Rodolfi et cum dicti (dg: Joh et) venditores promisissent indivisi super 

omnia dicto Johanni Vrieze de dicta domo et area warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii (dg: ..de) 

brasii ordeacii domino duci exinde solvenda prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis Denkinus filius Johannis Herinc 

carnificis promisit super habita et habenda dictum Theodericum (dg: ..) 

ab una quarta dictarum (dg: pro) promissionum et dampnis occacione 

contractus presentis indempnem servare. Testes Willelmus et Vladeracken 

datum supra. 

 

1179 mf2 D 08 p. 125. 

 in octavis epijphanie: zaterdag 13-01-1392. 

 

BP 1179 p 125r 01 za 13-01-1392. 

Johannes Tijmmerman zvw Theodericus gnd Tijmmerman verkocht aan Gerardus zv 

Thomas Hillen soen een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, tegenover de 

windmolen van Vught, ter plaatse gnd Molenakker, tussen Willelmus van 

Ghiessen enerzijds en Eelkinus Zelen soen anderzijds, met een eind reikend 

aan een gemene weg en met het andere eind aan Sophia van den Cloet, belast 

met 24 kleine zwarte tournosen. 

 

                         
8 Zie → BP 1175 f 140v 04 ±do 08-04-1395, ruim drie jaar later blijken alle 

goederen van Johannes gnd Vrieze bakker gerechtelijk verkocht te zijn door 

Godefridus van Berze aan Johannes Coptiten zvw Gerardus van Vladeracken. 

Johannes Coptiten verkoopt dan het huis. 
9 Zie ← BP 1178 f 185v 09 za 06-05-1391, verkoop van het huis. 
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Johannes Tijmmerman filius quondam Theoderici dicti Tijmmerman peciam 

terre sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti in opposito molendini 

venti de Vucht in loco dicto Molenacker inter hereditatem Willelmi de 

Ghiessen ex uno et inter hereditatem Eelkini Zelen soen ex alio (dg: ut 

dicebat) tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine 

ad hereditatem Sophie van den Cloet ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo filio Thome Hillen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: d..) XXIIII parvis nigris 

Turonensibus denariis exinde (dg: prius) solvendis. Testes W et 

Vladeracken datum in octavis epiphanie. 

 

BP 1179 p 125r 02 za 13-01-1392. 

Johannes zv Thomas Hillen soen verkocht aan zijn broer Gerardus zv 

voornoemde Thomas Hillen soen een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd de Dijstelberch, in een akker van wijlen Hilla Ghenen, tussen 

voornoemde Gerardus enerzijds en Gerardus gnd Aude Gheen anderzijds, belast 

met de hertogencijns. 

 

Johannes filius Thome Hillen soen (dg: unam lopinatam) #peciam# terre 

siliginee sitam in parochia de (dg: He..) Vucht sancti Lamberti in loco 

dicto de Dijstelberch in quodam agro quondam Hille Ghenen inter 

hereditatem Gerardi filii dicti Thome (dg: The Hill) Hillen soen ex uno 

et inter hereditatem Gerardi dicti Aude (dg: ..) Gheen ex alio #in ea 

quantitate qua ibidem sita est# ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Gerardo suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini ducis exinde prius de jure solvendo ut ipsa dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 125r 03 za 13-01-1392. 

Petrus Witmeri zvw Lambertus Witmeri verkocht aan Willelmus Posteel 1½ 

morgen land, die aan voornoemde Petrus gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Lambertus, ter plaatse gnd die Slagen, tussen 30 morgen land die 

Walterus van Berze eerder verworven had van voornoemde Gerardus enerzijds 

en Volcquinus Mijs soen van Amersfoert en de gemeint anderzijds, belast met 

9 schelling gemeen ?paijment aan de stad Den Bosch en 10 schelling. 

 

(dg: Gerardus) #Petrus# Witmeri filius quondam Lamberti Witmeri unum et 

dimidium iugera terre (dg: sibi de) dicto (dg: Gerardo) #Petro# de morte 

dicti quondam Lamberti successione advoluta sita in loco dicto die Slagen 

inter triginta iugera terre que Walterus de (dg: B Berze) Berze prius 

(dg: ad) erga dictum Gerardum acquisiverat ex uno et inter hereditatem 

(dg: Jordani filii Arnoldi Toelkini) Volcquini Mijs soen de Amersfoert 

(dg: ex alio ut dicebat) et communitatem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo Posteel promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis novem solidis communis !oppido de Busco et 

X solidis monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 125r 04 za 13-01-1392. 

Gerardus zvw Gerardus van Mierde droeg over aan ?Gibo van Voerne zv 

Rutgherus kramer een b-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Ghibo van Hees zvw Arnoldus van Hees beloofd10 had met 

Sint-Jacobus aan eerstgenoemde Gerardus te betalen, gaande uit (1) 5 hont 

land in Empel, ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen Metta wv Willelmus 

Claes soen enerzijds en Metta gnd Ockers anderzijds, (2) 2½ hont land in 

Empel, ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen eerstgenoemde Metta enerzijds 

en Willelmus Daems soen anderzijds 

 

#Gerardus de (dg: Mierde) filius quondam Gerardi de Mierde# item 

hereditariam censum unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt 

                         
10 Zie ← BP 1177 f 141v 07 ma 25-07-1384, belofte van de cijns. 
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vocati seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Ghibo de Hees filius 

quondam Arnoldi de Hees promisit se daturum et soluturum primodicto 

Gerardo hereditarie Jacobi ex quinque hont terre sitis in parochia de 

Empel in loco dicto den Aude Camp inter hereditatem Mette relicte quondam 

Willelmi Claes soen ex uno et inter hereditatem Mette dicte Ockers ex 

alio atque ex duobus (dg: iu) et dimidio hont terre sitis in parochia et 

campo predictis inter hereditem primodicte Mette ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Daems soen ex alio prout in litteris scabinorum etc 

legitime et hereditarie supportavit (dg: G) ?Giboni de (dg: de) Voerne 

filio Rutgheri institori cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte! in dicto censu existentem deponere. Testes (dg: d) 

Willelmus et Vladeracken datum in octavis epijphanie et. 

Notum quod ?ponetur totum in una littera. 

 

1179 mf2 D 09 p. 126. 

 Dominica post octavas epiphanie: zondag 14-01-1392. 

 Secunda post octavas epiphanie: maandag 15-01-1392. 

 in die Marcelli: dinsdag 16-01-1392. 

 

BP 1179 p 126v 01 zo 14-01-1392. 

Johannes Lemkens beloofde aan Jordanus zv ....... ?Tielkini 33 Gelderse 

gulden of de waarde en 14½ plak met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen. 

 

Johannes Lemkens promisit Jordano filio ....... [?Ti]elkini XXXI[I]I 

Gelre gulden vel valorem et XIIII et dimidium placken ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum dominica post octavas 

epiphanie. 

 

BP 1179 p 126v 02 ma 15-01-1392. 

Emondus van Zoelen en zijn vrouw Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van 

Os droegen over aan Arnoldus Stamelart van den Kelder het vruchtgebruik, 

aan voornoemde Bela behorend in de navolgende goederen die waren van 

voornoemde wijlen Theodericus, te weten in (1) een hoeve, gnd ten Einde, 

ter plaatse gnd Einde, welke hoeve was van wijlen Ancelmus van Eirde, (2) 

een huis en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tegenover het 

klooster van Sint-Clara, (3) een b-erfcijns van 20 oude schilden, die de 

heer van Duffel betaalt met Sint-Remigius, (4) alle erfgoederen die 

voornoemde Bela onder Gestel heeft liggen, (5) ¼ deel van een erfgoed gnd 

moer, in Uden, welk erfgoed behoorde aan voornoemde wijlen hr Godefridus 

van Os, (6) erfgoederen gelegen in Oss, die voornoemde wijlen Theodericus 

verworven had van Rodolphus Lecker en zijn broer Johannes, (7) 6 morgen 

land in Oss, ter plaatse gnd Henxtrijt, (8) een stuk land, 18 vaten rogge 

groot, in Oss, gnd Lieskens Kamp. 

 

Emondus de Zoelen maritus legitimus ut asserebat Bele sue uxoris relicte 

quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os et ipsa cum dicto 

Emondo suo marito tamquam cum suo tutore (dg: mansum quendam) usufructum 

dicte Bele competentem in bonis infrascriptis que fuerant dicti quondam 

Theoderici primo videlicet in manso quodam (dg: quo) dicto ten Eijnde 

sito in loco dicto Einde cum eius attinentiis universis qui mansus fuerat 

quondam Ancelmi de Eirde (dg: pertinere consuevit) atque in domo et (dg: 

are) area sita in Busco in vico Hijnthamensi in opposito conventus sancte 

Clare item in hereditario censu viginti duorum aude scilde quem dominus 

de Duffel solvere tenetur hereditarie Remigii ex ?item ?in omnibus 

hereditatibus quas dicta Bela infra parochiam de Gestel (dg: et infra 

parochiam de Scijnle sit) habet sitas atque in quarta parte cuiusdam 

hereditatis dicte moer site in parochia de Uden et que hereditas predicta 

moer vocata ad dictum quondam dominum Godefridum de Os pertinere 

consuevit item in quibusdam hereditatibus sitis in Os (dg: quas) quas 

dictus quondam Theodericus erga Rodolphum Lecker et Johannem eius fratrem 
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acquisiverat item in sex jugeribus terre sitis in parochia de Os in loco 

dicto Henxtrijt item (dg: super) #in# pecia terre decem et octo vasa 

siliginis in semine capiente sita in dicta parochia de Os (dg: ut 

dicebant) et que pecia terre dicta est Lieskens Camp ut dicebant legitime 

supportaverunt Arnoldo Stamelart de Penu promittentes ratam servare. 

Testes (dg: G) Arnoldus et Raet datum secunda post octavas epiphanie. 

 

BP 1179 p 126v 03 ma 15-01-1392. 

Hermannus Witmeri zvw Gerardus Witmeri verkocht aan Henricus Nerinc het 

deel dat aan hem en aan zijn bloedverwant Petrus Witmeri behoort, in de 

korentiende in Groot Lith. Voornoemde Petrus zal nimmer hierop rechten doen 

gelden. 

 

Hermannus Witmeri filius quondam Gerardi Witmeri totam partem et omne jus 

sibi (dg: de morte) et Petro Witmeri suo consanguineo quovis modo 

competentem in decima bladi sita in parochia de Groetlijt et eius 

attinentiis hereditarie vendidit Henrico Nerinc promittens warandiam et 

obligationem deponere et quod ipse dictum Petrum talem habebit quod 

nunquam jus se habere presumet in predicta decima. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 126v 04 ma 15-01-1392. 

Gerardus zvw Henricus Hageman van Achel en zijn vrouw Elisabeth dv Henricus 

Wolfs droegen over aan Mechtildis dvw Goessuinus Aenkoij en Aleidis dvw 

Goessuinus Rutten soen van Zegheworp alle goederen, die aan voornoemde 

Gerardus en Elisabeth gekomen waren na overlijden van Elisabeth ev 

voornoemde Henricus Wolfs, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Henricus Wolf. 

 

Gerardus filius quondam (dg: Gerardi) Henrici Hageman de Achel maritus 

legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie q Henrici Wolfs et ipsa 

cum eodem tamquam tutore omnia bona sibi et dicte Elisabeth de morte 

quondam Elisabeth uxoris dudum dicti Henrici Wolfs successione ?ad 

advoluta et post mortem dicti Henrici Wolf successione hereditarie 

advolvenda quocumque locorum sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Mechtildi filie quondam Goessuini Aenkoij et Aleidi filie quondam 

Goessuini Rutten soen de Zegheworp promittentes ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 126v 05 ma 15-01-1392. 

Rutgherus Wolfs en zijn vrouw Aleidis dvw Goessuinus Rutten soen van 

Zegeworp beloofden aan Eustatius van Hedichusen, gedurende 5 jaar, elk jaar 

met Sint-Remigius 2 Gelderse gulden of de waarde te betalen, en voorts 3 

Gelderse gulden met Sint-Remigius over 6 jaar (di 01-10-1398). 

 

Rutgherus Wolfs et (dg: Mett) Aleidis eius uxor filia quondam Goessuini 

Rutten soen de G Zegeworp #promiserunt super omnia Eustatio de 

Hedichusen# ad spacium quinque annorum proxime futurorum anno quolibet 

dictorum quinque annorum duos Gelre gulden vel valorem ad Remigii 

persolvendos et pro primo solucionis termino in festo beati Remigii 

proxime futuro et sic deinceps atque tres Gelre gulden a festo beati 

Remigii proxime futuro ultra sex annos persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 126v 06 ma 15-01-1392. 

Hubertus Wolf en zijn vrouw Mechtildis dvw Goessuinus Aenkoij beloofden aan 

Eustatius van Hedichusen gedurende 5 jaar, elk jaar met Sint-Remigius, 2 

Gelderse gulden of de waarde te betalen, en voorts 3 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius over 6 jaar (di 01-10-1398). 

 

Hubertus Wolf et Mechtildis eius uxor filia quondam Goessuini Aenkoij 

promiserunt super omnia Eustatio de Hedichusen ad spacium quinque annorum 
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proxime futurorum anno quolibet eorundem quinque annorum duos Gelre 

gulden vel valorem ad festum Remigii persolvendos et pro primo solucionis 

termino in festo Remigii proxime et sic deinceps atque tres Gelre gulden 

vel valorem a festo Remigii proxime futuro ultra sex annos persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 126v 07 di 16-01-1392. 

Bernardus Witmeri en Arnoldus Mersman beloofden aan Ghibo zv Jacobus van 

Eel 46 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-

10-1392) te betalen. 

 

Bernardus Witmeri et Arnoldus Mersman promiserunt Ghiboni filio Jacobi de 

Eel (dg: p X) XLVI Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt datum in die Marcelli. 

 

BP 1179 p 126v 08 di 16-01-1392. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder droeg over aan Henricus zv Henricus van 

Baex het vruchtgebruik, dat behoort aan Bela wv Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder, in (1) ¼ deel van 20 bunder land, in Gestel, 

tussen wijlen Henricus van Uden enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welke 20 bunder waren van wijlen voornoemde hr Godefridus van Os, (2) ¼ 

deel van 33 bunder land, in Eilde, in 3 kampen, aldaar, (3) een b-erfcijns 

van 12 oude schilden, uit een b-erfcijns van 22 oude schilden, welke cijns 

van 22 oude schilden de heer van Duffel moet betalen, gaande uit al zijn 

goederen, welk vruchtgebruik, en ook andere goederen, voornoemde Arnoldus 

Stamelart verworven had van Emondus van Zoelen en zijn vrouw voornoemde 

Bela. Henricus zal uit voornoemd ¼ deel van de 33 bunder aan jkvr Guedeldis 

dvw voornoemde hr Godefridus van Os een lijfrente betalen van 12½ pond 

geld, op haar leven, zó dat andere erfgoederen van wijlen voornoemde 

Theodericus daarvan geen schade ondervinden. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu usufructum Bele relicte quondam Theoderici 

filii quondam domini Godefridi de Os militis competentem in quarta parte 

viginti bonariorum terre sitorum in parochia de Gestel (dg: que XX 

bonaria) inter hereditatem quondam Henrici de Uden ex uno et inter 

communem platheam ex alio et que XX bonaria fuerant quondam dicti domini 

Godefridi de Os insuper in quarta parte XXXIII bonariorum terre sitorum 

in Eilde (dg: inter) in tribus campis ibidem item in hereditario censu 

duodecim aude scilde de hereditario censu XXII aude scilde quem censum 

XXII aude scilde dominus de Duffel annuatim solvere tenetur ex omnibus 

suis bonis ut (dg: dicebat legitime supportavit Henrico filio H) quem 

usufructum dictus Arnoldus Sta erga Emondum de Zoelen tamquam maritum 

dicte Bele atque erga dictam Belam simul cum quibusdam aliis bonis 

acquisiverat ut dicebat legitime supportavit Henrico filio Henrici de 

Baex promittens ratam servare tali condicione quod dictus Henricus ex 

dicta quarta parte (dg: X) dictorum XXXIII bonariorum terre dabit et 

solvet domicelle Guedeldi filie dicti quondam domini Godefridi de Os 

vitalem pensionem XIIJ librarum monete anno quolibet ad vitam dicte 

domicelle Guedeldi taliter videlicet quod ceteris hereditatibus dicti 

quondam Theoderici dampna exinde non eveniant ut ipsa recognovit et 

promisit super (dg: ...) omnia. Testes (dg: ...) Tijt et Arnoldus datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 126v 09 di 16-01-1392. 

Ludekinus nzvw Henricus van der Poerten verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfcijns11 van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 

het deel, dat aan verkoper behoort, in een huis en erf van wijlen mr 

Johannes Basijns, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Walterus van Vucht enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus van 

                         
11 Zie → BP 1181 p 189r 03 za 08-02-1399, overdracht van de cijns. 
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Wesel anderzijds, welk deel ligt naast voornoemd erfgoed van wijlen 

Walterus van Vucht enerzijds en een deel behorend aan Arnoldus van Vlimen 

kramer anderzijds, (2) een deel van een stal, in een straatje dat loopt 

tegenover voornoemd huis en erf, naast erfgoed dat was van Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini, welk deel ligt tussen erfgoed van wijlen Reijnerus 

Willems enerzijds en erfgoed van Heijlwigis Vrancken anderzijds, belast met 

(a) de hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 6 pond geld aan Adam van 

Mierde, (c) een lijfrente12 van 6 pond geld aan broeder Johannes nzv 

Theodericus van Loet. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici van der Poerten hereditarie 

vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis (dg: Domini) Johannis ex tota parte ad 

dictum venditorem spectante in domo et area quondam magistri Johannis 

Basijns sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Walteri 

de Vucht ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de Wesel ex alio 

(dg: sal) que scilicet pars sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Walteri de Vucht ex uno et inter (dg: here) quandam partem 

spectantem ad Arnoldus de Vlimen institorem in dicta domo et area ex alio 

atque ex quadam parte cuiusdam stabuli siti in (dg: in opposito dicte 

domus) quodam viculo tendente in opposito dicte domus et aree contigue 

iuxta hereditatem que fuerat Willelmi filii Arnoldi Tielkini et que pars 

sita est inter hereditatem quondam Reijneri Willems ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis (dg: filie) Vrancken ex alio ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu !hereditario (dg: sex) censu sex 

librarum dicte monete Ade de Mierde et vitali pensione sex (dg: f) 

librarum monete ad #vitam# fratris Johannis filii {ruimte vrijgelaten 

rond een scheur in het vel, die er kennelijk al zat voor erop geschreven 

werd} naturalis Theoderici de Loet exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

1179 mf2 D 10 p. 127. 

 in profesto conversionis Pauli: woensdag 24-01-1392. 

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

 in crastino Aghate: dinsdag 06-02-1392. 

 quarta post purificationis Marie: woensdag 07-02-1392. 

 

BP 1179 p 127r 01 ±di 16-01-1392. 

Willelmus zvw Philippus van Beke deed tbv Theodericus gnd Goeskens afstand 

van een erfgoed van wijlen Egidius gnd Hezekens, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van Os gewantsnijder 

enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus van Duer bakker anderzijds, aan 

hem in cijns uitgegeven13 door voornoemde Theodericus Goeskens. 

 

Willelmus filius quondam (dg: W) Philippi de Beke super quadam hereditate 

quondam Egidii dicti Hezekens sita in Busco in vico dicto Colperstraet 

inter hereditatem [14quondam Theoderici] de Os pannicide ex uno et inter 

hereditatem quondam Rodolphi de Duer pistoris [e]x alio data sibi ad 

censum [a Theoderico dicto] Goeskens prout [in litteris ad] opus dicti 

Theoderici Goeskens renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes Tijt et [Vlade]racken datum tercia ....... ....... ?epijphanie. 

 

BP 1179 p 127r 02 ±di 16-01-1392. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Willelmus dat noch 

Theodericus zelf noch erfg vw Egidius Hezekens ....... ....... ....... van 

                         
12 Zie ← BP 1178 f 216r 08 do 25-02-1389, verkoop van deze lijfrente. 
13 Zie ← BP 1179 p 030v 10 za 31-12-1390, uitgifte van het erfgoed. 
14 Aanvulling op basis van BP 1179 p 030v 10. 
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voornoemd erfgoed. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Willelmo quod nec ipse 

Theodericus neque heredes (dg: dicti quondam) quondam Egidii Hezekens 

numquam ....... ....... ....... ....... ....... dicte hereditatis et inde 

....... Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 127r 03 ±di 16-01-1392. 

Johannes zv Theodericus van Gherwen beloofde aan Bela dvw Johannes van 

Kessel een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Beek bij Aarle te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes filius Theoderici de Gherwen promisit #super habita et habenda# 

se daturum et soluturum Bele filie quondam Johannis de Kessel vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Helmont [anno] quolibet ad 

vitam dicte Bele et non ultra purificationis et in Beke prope Arle 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti Johannis habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis ....... ....... et cum mortua fuerit 

etc. Testes Aa et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 127r 04 ±di 16-01-1392. 

Voornoemde Johannes zv Theodericus van Gherwen beloofde aan Henricus van 

Gherwen dat hij zal leveren aan Johanna, ndv voornoemde Johannes verwekt 

bij Bela dvw Johannes van Kessel, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Asten, met Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandigen aan Laurencius oom van eerstgenoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda #Henrico de Gherwen# se 

daturum et soluturum #Johanne# Johanne sue filie naturali ab eodem 

Johanne predicto et Bela filia quondam Johannis de Kessel pariter genite 

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

#Asten# hereditarie purificationis et in (dg: Beke prope Arle tradendam) 

Asten tradendam ex omnibus suis bonis habendis et habendis quocumque 

sitis. Testes datum supra. Traditur (dg: littera) littera Laurencio 

avunculo primodicti Johannis. 

 

BP 1179 p 127r 05 wo 24-01-1392. 

Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dvw hr Arnoldus Rover ridder gaf uit 

aan Egidius van Ghele (1) een kamp gnd die Lavedonk, in Schijndel, tussen 

wijlen Arnoldus Heijme enerzijds en een gemene steeg anderzijds, met een 

eind strekkend aan erfgoed van de heer van Helmond en met het andere eind 

aan de gemeint van Schijndel, (2) een kamp gnd die Klein Lavedonk, aldaar, 

aan de andere kant van voornoemde gemene steeg, tussen jkvr Mabelia van 

Langvelt enerzijds en voornoemde steeg anderzijds, met een eind strekkend 

aan Willelmus Vos, met zijn sloten; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 14 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen. Zouden 

voornoemde kampen of een ervan bevonden worden feodale goederen te zijn, 

dan zal voornoemde Willelmus voornoemde Egidius daarin, voor heer en hof 

waarvan ze afhangen, bevestigen. 

 

Willelmus de Langhelaer maritus et legitimus tutor legitimus Aleijdis sue 

uxoris filie quondam domini Arnoldi Rover militis quendam campum (dg: 

situm) dictum die Lavedonc situm in parochia de Scijnle inter hereditatem 

Arnoldi quondam Heijme ex uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem domini de Helmont et cum 

(dg: cum) reliquo fine ad communitatem de Scijnle atque quendam campum 

dictum die Cleijn (dg: Lave) Lavedonc situm ibidem (dg: in loco) ab alio 

latere dicte communis (dg: steghe) stege inter hereditatem domicelle (dg: 

de) Mabelie de Langvelt ex uno et inter dictam communem stegam ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Willelmi Vos (dg: ut pro... h ad 
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he) cum suis fossatis ut dicebat dedit ad hereditarium censum Egidio de 

Ghele ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario censu XIIII 

librarum et X solidorum monete dando sibi ab (dg: ..) Egidio hereditarie 

nativitatis #Domini# ex premissis promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

insuper dictus Willelmus super habita et habenda quod si (dg: dictus d.) 

duo campi seu aliquid eorundem inventum fuerit fore (dg: f) feodum seu 

bona feodalia quod extunc dictus Willelmus dictum Egidium in dictis 

duobus campis cum suis fossatis #seu in illo quod fuerit feodum# coram 

domino et curia #a quibus dependent in feodum# ?firmabit instituet et 

(dg: heredabunt) heredabit (dg: ex prout h) pro predicto censu prout hoc 

dicto Egidio ratum erit perpetue et firmum (dg: ad) et prout illi qui 

super hoc de jure fuerint sentatores sentiabunt id dicto Egidio pro dicto 

censu ratum fore fore firmum. Testes W et Tijt datum in profesto (dg: Pa) 

conversionis Pauli. 

 

BP 1179 p 127r 06 wo 24-01-1392. 

Johannes Vinninc smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vinninc faber (dg: p maritus et) prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 127r 07 wo 24-01-1392. 

Johannes die Jode zv Petrus beloofde aan Theodericus Rover zvw hr Emondus 

Rover ridder 200 Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Nota quod ....... sine valore. 

Johannes die Jode (dg: ....) filius Petri promisit Theoderico Rover filio 

quondam domini Emondi Rover militis ducentos Gelres gulden boni auri et 

iusti ponderis ad monitionem persolvendos. Testes W et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 127r 08 wo 24-01-1392. 

Arnoldus van Andel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

oude schilden, die Arnoldus Rover zvw hr Emondus Rover ridder aan hem moet 

betalen. 

 

Arnoldus de Andel hereditarium censum quinque aude scilde quem Arnoldus 

Rover filius quondam domini Emondi Rover militis sibi solvere tenetur 

(dg: pro ...) prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 127r 09 vr 26-01-1392. 

Henricus van Eel ontlastte Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel van 

alle schulden, die voornoemde Johannes verschuldigd was aan voornoemde 

Henricus. 

 

Henricus de Eel quitum clamavit Johannem de Os filium quondam Willelmi de 

Panhedel ab omnibus pecuniarum summis et debitis quas et que dictus 

Johannes debebat dicto Henrico a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Testes W et (dg: R) Rover datum in crastino conversionis 

Pauli. 

 

BP 1179 p 127r 10 vr 26-01-1392. 

Aleijdis wv Bartholomeus gnd Meus Onderbroec zvw Henricus Onderbroec droeg 

over aan haar kinderen Henricus en Elizabeth haar vruchtgebruik in 4 pond 

10 schelling geld b-erfcijns, uit een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld, 

die Willelmus Molle met Kerstmis betaalde aan wijlen voornoemde Henricus 

Onderbroec, gaande uit (1) 4 lopen land, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

beiderzijds tussen wijlen Johannes van Steensel wapenkoning, (2) 7 lopen 

land, in Cromvoirt, tussen voornoemde Johannes van Steensel enerzijds en 

voornoemde Willelmus Molle anderzijds, (3) 2 lopen land, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen wijlen Godefridus Rike enerzijds en Hermannus Bac 
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anderzijds. 

 

Aleijdis relicta quondam Bartholomei dicti Meus Onderbroec #filii quondam 

Henrici Onderbroec# cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

quatuor libris et X solidis hereditarii census monete de hereditario 

censu sex librarum dicte monete quem #censum sex librarum# Willelmus (dg: 

v) Molle solvere consuevit hereditarie dicto quondam Henrico Onderbroec 

nativitatis Domini ex quatuor lopinatis terre sitis in loco dicto 

Crumvoert inter hereditates Johannis quondam de Steensel regis armorum ex 

utroque latere coadiacentem atque ex septem lopinatis terre sitis in 

Crumvoert inter hereditatem dicti Johannis de Steensel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Molle predicti ex alio et ex duobus lopinatis terre 

sitis in dicto loco Crumvoert (dg: . nunp) nuncupato inter hereditatem 

quondam Godefridi Rike ex uno et inter hereditatem Hermanni Bac ex alio 

prout in litteris continetur legitime supportavit (dg: Gerardo Stanssen 

soen promittens cum tutore ratam servare) Henrico et Elizabeth suis 

liberis promittens cum tutore ratam servare. Testes Tijt et Vladeracken 

datum in crastino Pauli. 

 

BP 1179 p 127r 11 di 06-02-1392. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Henricus Weijer 70 Gelderse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Bruheze promisit Henrico Weijer LXX Gelre gulden vel valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes Vladeracken et Raet datum in crastino 

Aghate. 

 

BP 1179 p 127r 12 wo 07-02-1392. 

Henricus Becker zvw Matheus gnd Becker verklaarde dat Johannes van Erpe en 

zijn vrouw Jutta mv voornoemde Henricus al het geld aan voornoemde Henricus 

hebben betaald, dat aan hem was vermaakt door zijn voornoemde vader Matheus 

in diens testament, en dat ze hebben voldaan aan de arbitrage voor 

voornoemde Henricus gedaan door Johannes van Ghemert en Philippus Jozollo. 

 

Henricus Becker filius quondam Mathei dicti Becker palam recognovit sibi 

per Johannem de Erpe et Juttam eius uxorem matrem dicti Henrici fore 

satisfactum de tota pecunia dicto Henrico a dicto quondam Matheo suo 

patre in suo testamento legata atque a totali arbitrio dicto Henrico a 

Johanne de Ghemert et Philippo Jozollo adiudicato seu addicto coram 

scabinis (dg: infrascriptis) de Busco de quibuscumque litibus et 

questionibus inter dictum Henricum ex una parte et inter dictos Johannem 

et Juttam ex altera habitis seu motis occiacione testamenti supradicto! 

ut dicebat clamans inde quitos. Testes Neijnsel et Raet datum quarta post 

purificationis Marie. 

 

BP 1179 p 127r 13 wo 07-02-1392. 

Gerardus van Hees beloofde aan Arnoldus Duijsche 20 Hollandse gulden of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Gerardus de Hees promisit super omnia Arnoldo Duijsche XX Hollant gulden 

vel valorem ad pascha proxime persolvendos. 

 

1179 mf2 D 11 p. 128. 

 Quinta post Aghate: donderdag 08-02-1392. 

 

BP 1179 p 128v 01 do 08-02-1392. 

Hr Johannes Pijlijseren van Valkenvoerde ridder zv hr Johannes Pijlijseren 

ridder ev vrouwe Gertrudis dv hr Willelmus van Bucstel ridder deed tbv 

Johannes van Dronghelen heer van Ethen en Meduwen afstand van alle 

goederen, die voornoemde hr Willelmus van Bucstel en diens echtgenote 

vrouwe Katherina zullen nalaten. Eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw 
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Gertrudis behouden alle goederen en beloften, aan hen gedaan door 

voornoemde hr Willelmus en Johannes van Dronghelen, als geschenk of 

huwelijksgift. 

 

Dominus Johannes Pijlijseren de Valkenvoerde miles filius (dg: quond) 

domini Johannis Pijlijseren militis maritus et tutor legitimus ut 

asserebat domine Gertrudis sue conthoralis legitime filie domini Willelmi 

de Bucstel militis super omnibus bonis que (dg: dominus W) dictus dominus 

Willelmus de Bucstel et domina Katherina eius conthoralis legitima in sua 

morte post se relinquent atque super toto jure sibi (dg: in hiis et dicte 

domine Gertrudi in) hiis competente ac competituro quovis modo ad opus 

(dg: domini Johannis) Johannis de Dronghelen domini de Ethen et de 

Meduwen renunciavit promittens ratam servare salvis tamen primodicto 

domino Johanni Pijlijseren (dg: ..) et dicte Gertrudi sue conthorali et 

eis libere reservatis omnibus et singulis bonis #(dg: ...)# et 

promissionibus sibi #domino Johanni et domine Gertrudi seu eorum alteri# 

aut cuicumque alteri persone ad opus primodicti (dg: Jo) domini Johannis 

et Gertrudis seu (dg: alterius) ad opus alterius eorundem datis #(dg: 

....)# et promissis #a quocumque tempore usque in diem presentem# a 

dictis domino Willelmo et Johanne de Dronghelen seu ab eorum altero 

coniunctim vel divisim nomine dotis (dg: et in) aut in subsidium 

matrimonii (dg: contracti n) jam contracti #et completi ut dicebat# inter 

(dg: di) primodictum dominum Johannem Pijlijseren et dominam Gertrudem 

eius uxorem aut alias quovis modo tam in litteris scabinalibus quam in 

instrumentis (dg: publicis) contentis quam (dg: alias) extra litteras 

comprehensis salvis eciam omnibus litteris tam scabinalibis quam (dg: 

instrumentis) #et omnibus condicionibus et ordinationibus# super 

contractum (dg: matrimonii) dicti matrimonii (dg: pridem contracti et 

ordinati) nunc contracti et completi ut dicitur inter primodictum dominum 

Johannem et dictam Gertrudem in suis vigore et firmitate #et# robore 

permansuris presenti renunciacione non obstante. Testes Vladeracken et 

(dg: q) Raet datum quinta post Aghate. 

 

BP 1179 p 128v 02 do 08-02-1392. 

Lambertus zvw Reijnerus gnd Withoets soen en zijn zoon Reijnerus verkochten 

aan Willelmus Posteel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

in Nederwetten, tussen kvw Johannes gnd Moelner enerzijds en Hilla dvw 

voornoemde Reijnerus anderzijds, (2) een akker, gnd de Buekenakker en 

aangelegen beemd gnd den Bueken Beemd, in Nederwetten, tussen Gobelinus gnd 

Han Houtmans soen enerzijds en kinderen gnd van der Straten anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Lambertus filius quondam Reijneri dicti Withoets soen #et Reijnerus eius 

filius# hereditarie vendiderunt Willelmo Posteel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex #domistadio# domo et orto dicti 

venditoris sitis in parochia de Nederwetten inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis dicti Moelner ex uno et inter Hille filie dicti quondam 

Reijneri ex alio item ex (dg: pe) agro dicto den Buekenacker et prato 

dicto den Bueken (dg: Acker) #Beemt# sibi adiacente sitis in dicta 

parochia inter hereditatem (dg: Gobel) Gobelini (dg: filii Joh) dicti Han 

Houtmans soen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van der 

Straten ex alio ut dicebant promittentes super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: 

ex) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 128v 03 do 08-02-1392. 

Johannes van Brolijo verkocht aan Ghibo Bac een stuk land, gnd dat 

Espestuk, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

voornoemde Ghibo Bac enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 1½ 
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oude groot Tournoois. 

 

Johannes de Brolijo peciam terre (dg: sit) dictam dat Espestuc sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Ghibonis Bac ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio 

prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ghiboni Bac 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno et dimidio 

antiquis grossis Turonensibus annuatim exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 128v 04 do 08-02-1392. 

Henricus Cloet en zijn broer Lambertus, kvw Henricus gnd Lambrechts soen, 

en Nijcholaus zvw Ancelmus gnd Tijmmerman ev Elizabeth dvw voornoemde 

Henricus Lambrechts soen verkochten aan Berisius van Breda ½ bunder beemd 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Henricus Bac enerzijds en 

Johannes van Bijngen anderzijds, belast met 4 oude groten tournoois aan het 

klooster van Tongerlo. 

 

Henricus Cloet et Lambertus eius frater liberi quondam Henrici dicti 

Lambrechts soen et Nijcholaus filius quondam Ancelmi dicti Tijmmerman 

maritus et tutor legitimus Elizabeth #sue uxoris# filie dicti quondam 

Henrici Lambrechts soen (dg: partum et) dimidium bonarium prati situm in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Henrici 

Bac ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: va) de Bijngen ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Berisio de Breda promittentes super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor #antiquis# 

grossis grossis Turonensibus conventui de Tongherlo exinde solvendis 

annuatim. Testes W et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 128v 05 do 08-02-1392. 

Rijcoldus die Writer verkocht aan Metta gnd Brocs een n-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis op het onderpand te leveren, 

gaande uit een huis en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd Writers Hoeve, 

beiderzijds tussen Arnoldus van Scijnle, reeds belast met 3 oude groten 

tournoois aan het klooster Sint-Clara in Den Bosch en een kwart wijn aan de 

kerk van Schijndel. 

 

Rijcoldus die Writer hereditarie vendidit Mette dicte Brocs hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de (dg: s) Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et (dg: in Busco) supra hereditatem 

infrascriptam tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Scijnle in 

loco dicto Writers Hoeve inter hereditatem Arnoldi de Scijnle ex utroque 

latere coadiacentem (dg: tendente cum u) promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis tribus antiquis grossis Turonensibus 

conventui sancte Clare #in Busco# et una quarta vini ecclesie de Scijnle 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 128v 06 do 08-02-1392. 

Johannes Loekeman zvw Johannes Loekeman verkocht aan Johannes van Zelant zv 

Willelmus van Zelant en aan Theodericus van den Dungen zvw Johannes 

Kesselman een n-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Nuenen, ter plaatse 

gnd Boert, tussen Matheus Loekeman enerzijds en Henricus Loekeman 

anderzijds, (2) een stuk land in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen 

wijlen Walterus van Bakelaer enerzijds en voornoemde Henricus Loekeman 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes Loekeman #filius quondam Johannis Loekeman# hereditarie vendidit 

Johanni de Zelant (dg: et T) filio (dg: qu) Willelmi de Zelant et 

Theoderico van den Dungen filio quondam Johannis Kesselman hereditariam 

paccionem septem sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 
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hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Nuenen in loco dicto Boert inter hereditatem Mathei Loekeman 

ex uno et inter hereditatem Henrici Loekeman ex alio item ex pecia terre 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem #quondam# Walteri de 

Bakelaer ex uno et inter hereditatem #dicti# Henrici Loekeman ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 128v 07 do 08-02-1392. 

Johannes Piet van Lijeshout verkocht aan Willelmus zvw Rutgherus van Erpe 

een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout 

te leveren, gaande uit een akker, in Lieshout, ter plaatse gnd op Geen Rode 

Venne, tussen erfgoed dat was van Theodericus Milters enerzijds en Jacobus 

van den Broec en zijn kinderen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes Piet de Lijeshout hereditarie vendidit Willelmo filio quondam 

Rutgheri de Erpe hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Lijeshout 

tradendam ex quodam agro sito in parochia de Lijeshout in loco dicto op 

Gheen Rode Venne inter hereditatem #que fuerat# Theoderici Milters ex uno 

et inter hereditatem (dg: Th) Jacobi van den Broec et eius liberorum ex 

alio promittens super habita et habenda warandiam et obligationem aliam 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 128v 08 do 08-02-1392. 

Johannes Pijet van Lijeshout beloofde aan Willelmus zvw Rutgherus van 

Lijeshout 23 Gelderse gulden of de waarde en 9 gemene plakken met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Johannes Pijet de Lijeshout promisit Willelmo filio quondam Rutgheri de 

Lijeshout XXIII Gelre gulden seu valorem et novem gemeijn placken ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 128v 09 do 08-02-1392. 

Jacobus zvw Petrus gnd Vos beloofde aan Jacobus Vos van Berze een 

n-erfrente van 3 steen vlas bereid tot de hekel, met Sint-Andreas in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Jacobus. 

 

Jacobus filius quondam Petri dicti Vos promisit super omnia se daturum et 

soluturum Jacobo Vos de Berze hereditarium (dg: censum) redditum trium 

steen (dg: parata ad) boni lini parati ad scalcrum hereditarie Andree et 

(verbeterd uit: ex) in Busco ex omnibus bonis primodicti Jacobi. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 128v 10 do 08-02-1392. 

David nzvw Ghisbertus Lijsscap verhuurde aan Johannes Lijsscap zvw Thomas 

Valant een erfgoed gnd Davids Wijer, naast de plaats gnd die Hoedonk, zoals 

dit behoorde aan wijlen voornoemde Ghisbertus, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande heden. De huursom is voldaan. 

 

David filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap quandam hereditatem 

dictam Davids Wijer cum suis attinentiis sitam (dg: ante Enghelen) #iuxta 

locum dictum die Hoedonc# prout ad dictum quondam Ghisbertum spectare 

consuevit (dg: here) locavit Johanni Lijsscap filio quondam Thome Valant 

ab eodem ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium libere possidendam promittens waradiam et obligationem 

deponere et recognovit sibi de pecunia dicte locacionis fore [satis] 

factum. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 128v 11 do 08-02-1392. 

Henricus Ghisels soen beloofde aan Johannes Scanssart 13 mud rogge, Bossche 

maat, na maning ter plaatse gnd die Koeveringen te leveren. 

 

Henricus Ghisels soen promisit Johanni Scanssart XIII modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos (dg: .) in loco dicto die 

Koeveringen tradendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 D 12 p. 129. 

 Quinta post Aghate: donderdag 08-02-1392. 

 

BP 1179 p 129r 01 do 08-02-1392. 

Henricus van den Ham ev Metta dvw Willelmus Arts soen verkocht aan Johannes 

zvw Henricus gnd die Wever van Ghemert een stuk15 land, in Erp, ter plaatse 

gnd op den Bucs Brugge, tussen Luijta dvw Leonius van der Bucsbruggen 

enerzijds en Petrus gnd van Zonne anderzijds, met beide einden strekkend 

aan een gemene weg, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Henricus van den Ham maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filie 

quondam Willelmi Arts soen peciam terre sitam in parochia de Erpe in loco 

dicto op den (dg: ....... Buxs Bru) Bucs Brugge inter hereditatem Luijte 

filie quondam Leonii van der (dg: Lang) Bucsbruggen ex uno et inter 

hereditatem Petri dicti de Zonne ex alio tendentem cum utroque fine ad 

communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Henrici dicti die Wever de Ghemert (dg: ....) promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes 

Rover et Arnoldus datum quinta post Aghate. 

 

BP 1179 p 129r 02 do 08-02-1392. 

Wellinus Roveri: een b-erfcijns van 10 pond geld, die Henricus Rover (dg: 

zv Arnoldus zvw Roverus van Kigloe) beurde, gaande uit (1) een akker, gnd 

die Slijmensen Akker, in Someren, beiderzijds tussen Theodericus zv 

Martinus, (2) een stuk land in Someren, ter plaatse gnd Hambosse, tussen 

Willelmus van Laervenne enerzijds en wijlen Henricus Sceijve anderzijds, 

welke cijns was overgedragen {niet afgewerkt contract16}. 

 

Nota. Sine termino solucionis. -. 

Wellinus Roveri hereditarium censum decem librarum monete (dg: sol) quem 

Henricus Rover (dg: filius Arnoldi filii quondam Roveri de Kigloe) 

solvendum (dg: here) anno quolibet hereditarie ex quodam agro terre dicto 

communiter die Slijmenschen Acker sito in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Theoderici filii Martini ex utroque latere coadiacentem atque 

ex quadam pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum communiter 

Hambossche inter hereditatem Willelmi de Laervenne ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Sceijve ex alio supportatum. 

 

BP 1179 p 129r 03 do 08-02-1392. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest verkocht aan Johannes zvw Johannes gnd 

Screijnmakers soen van Berze een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Middelbeers, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit goederen 

gnd Stouten Goed van voornoemde wijlen Jacobus van Baest, in Middelbeers, 

reeds belast met de grondcijnzen en een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

Voornoemde Johannes koper en diens tegenwoordige vrouw Weijndelmoedis, of 

de langstlevende, zal de pacht geheel beuren; na hun beider overlijden gaat 

de pacht naar de kinderen van hen beiden samen. De brief overhandigen aan 

Weijndelmodis ev de koper. 

 

                         
15 Zie → BP 1180 p 158v 08 do 26-03-1394, overdracht van dit stuk land. 
16 Voor afgewerkt contract, zie BP 1179 p 144v 05 wo 20-03-1392. 
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-. 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Johannis dicti Screijnmakers soen de Berze hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Middelberze solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: in) supra hereditates infrascriptas tradendam ex 

bonis dictis Stouten Goet dicti quondam Jacobi de Baest sitis in parochia 

de Middelberze et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque sitis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi (dg: exinde) et hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere 

tali condicione annexa quod dictus Johannes emptor et Weijndelmoedis eius 

uxor presens (dg: dictam) seu eorum alter diutius vivens dictam (dg: 

pensionem) #?paccionem# duorum modiorum (dg: inte) siliginis integraliter 

possident post decessum eorum Johannis et Weijndelmoedis ad eorum liberos 

ab eisdem pariter genitos et generandos hereditarie (dg: ....) 

devolvendam. Testes (dg: datum) Rover et Arnoldus datum quinta post 

Agate. Tradetur littera Weijndelmodi uxori dicti !venditoris. 

 

BP 1179 p 129r 04 do 08-02-1392. 

Johannes zvw Johannes Screijnmaker van Berze beloofde aan Willelmus zv 

Henricus Neven soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Middelbeers, 

met Lichtmis in Middelbeers te leveren, gaande uit een stukje beemd, in 

Oostelbeers, tussen kvw Gerardus Heijmerics enerzijds en de gemeint 

anderzijds, welk stukje beemd eerstgenoemde Johannes gekocht had van de 

broers Ghisbertus en Gerardus, zijn kinderen. De brief overhandigen aan 

Weijndelmoedis ev eerstgenoemde Johannes. 

 

-. 

Johannes filius Johannis quondam Screijnmaker (dg: de Soer) de Berze 

promisit se daturum et soluturum Willelmo filio (dg: quo) Henrici Neven 

soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Middelberze 

hereditarie purificationis et in Middelberze tradendam ex particula prati 

sita in parochia de Oestelberze inter hereditatem liberorum quondam 

Gerardi Heijmerics ex uno et inter communitatem ex alio quam particulam 

(dg: terre ter) #prati# primodictus! erga (dg: Ghib) Ghisbertum et 

Gerardum fratres eius liberos emendo acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. (dg: 

testes datum supra) Testes datum supra. Tradetur littera Weijndelmoedi 

uxori primodicti Johannis. 

 

BP 1179 p 129r 05 do 08-02-1392. 

Ghisbertus zvw Henricus gnd die Aude Heijn van Heijnxtstem verkocht aan 

Jacobus van den Hoevel een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Gerardus 

Hals enerzijds en Gheerburgis dvw Theodericus van der Heijden anderzijds, 

(2) een stuk land, gnd dat Venne, in Rosmalen, tussen een gemene weg 

enerzijds en Johannes zv Ambrosius gnd Broes van den Kaijenberch 

anderzijds, (3) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Gemeine 

Beemd, welke ½ morgen jaarlijks gedeeld wordt tegen een andere ½ morgen 

aldaar, reeds belast met 3 penning oude grondcijns. 

 

Ghisbertus filius (dg: He) quondam Henrici dicti die Aude Heijn van 

Heijnxtstem hereditarie vendidit Jacobo van den Hoevel hereditariam 

paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto #et 

hereditate sibi adiacente# sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Bruggen inter hereditatem Gerardi Hals ex uno et inter hereditatem 

Gheerburgis filie Theoderici quondam van der Heijden ex alio item ex 

pecia terre dicta dat Venne sita in parochia (dg: de Ro) predicta inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis filii Ambrosii 
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dicti (dg: die) Broes van den Kaijenberch ex alio item ex dimidio iugero 

terre ad dictum venditorem spectante situm in dicta parochia ad locum 

dictum #die# Gemeijnen Beemt et quod dimidium iuger annuatim dividitur 

contra (dg: .) unum (dg: ?ibid) alium dimidium iuger terre ibidem situm 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et (dg: ob) aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: quatuo duobus) tribus denariis 

antiqui census domini fundi exinde solvendis et sufficientem facere. 

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

 

BP 1179 p 129r 06 do 08-02-1392. 

Godefridus Andries soen van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Andries soen de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 129r 07 do 08-02-1392. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest verkocht aan Johannes den Rademaker van Loen 

een stuk land gnd die Lapakker, in Loen bij Eersel, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes die Rademaker, strekkend met een eind aan Ghibo zvw 

Zeelkinus van Vessem, belast met 4 penning cijns. 

 

Solvit. -. 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest peciam terre #dictam die Lapacker# 

sitam in parochia de Loen prope Eersel inter hereditatem Johannis die 

Rademaker de Loen ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad hereditatem Ghibonis (dg: dicti 

Zee) filii quondam Zeelkini de Vessem ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: Johanni) dicto Johanni den Rademaker promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor denariis census exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 129r 08 do 08-02-1392. 

Johannes van Boert alias gnd Goetgesellen verkocht aan Johannes zv 

Theodericus van den Boemen een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van 

Eersel, die Ancelmus gnd Aben met Lichtmis in Dusel aan hem moet leveren, 

gaande uit (1) een beemd, in Dusel, tussen Gerardus Luten enerzijds en 

Theodericus van den Boemen anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, voor het 

hek, tussen erfgoed van de investiet van Dusel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, deze pacht belast met de onraad. De brief overhandigen aan 

Petrus Mesmaker of aan hem. 

 

Solvit. 

Johannes de Boert alias dictus Goetgesellen hereditariam paccionem septem 

lopinorum siliginis mensure de Eersel quam Ancelmus dictus Aben sibi 

solvere tenetur hereditarie #purificationis (dg: in Busco) in Dusel 

tradendam# ex quodam prato (dg: sito in parochia de Dusel inter) sito in 

parochia de Dusel inter hereditatem Gerardi Luten ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van den Boemen ex alio et ex (dg: pecia) pecia 

terre sita ibidem ante repagulum inter hereditatem investiti de Dusel ex 

uno et inter communem viam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

The) Johanni filio Theoderici van den Boemen promittens (dg: wa) super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto (dg: censibus ex dicta 

paccione) onere dicto onraet ex dicta paccione de jure solvendis. Testes 

datum (dg: supra) Rover et Arnoldus datum supra. Tradetur littera (dg: 

pact) Petro Mesmaker vel sibi. 

 

BP 1179 p 129r 09 do 08-02-1392. 

Gerardus zv Rutgherus gnd van der Voert droeg over aan de secretaris, tbv 

Gerardus van der Voert bv voornoemde Rutgherus van der Voert, alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van Henricus gnd Hoesden 

en diens vrouw Elizabeth dvw Godescalcus van der Sporct, grootouders van 
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eerstgenoemde Gerardus. De brief overhandigen aan !voornoemde Rutgerus van 

der Hellen. 

 

Gerardus filius Rutgheri dicti van der Voert omnia bona sibi de morte 

quondam Henrici dicti Hoesden et Elizabeth quondam eius uxoris filie 

quondam Godescalci van der Sporct avi et avie olim (dg: dictorum) 
!primodicti Gerardi successione advoluta quocumque locorum (dg: tam 

infra) consistentia sive sita hereditarie (dg: vend) supportavit (dg: 
?Johanni Otten soen) #mihi# ad opus (dg: Rutghe) Gerardi van der Voert 

fratris dicti Rutgheri van der Voert promittens ratam servare et 

obigationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 
!dicto Rutgero van der Hellen 

 

BP 1179 p 129r 10 do 08-02-1392. 

Henricus Clueckinc zv Ghibo Clueckinc van Middelrode, zijn voornoemde vader 

Ghibo en Arnoldus zv voornoemde Ghibo beloofden aan Goeswinus Donnecop en 

Everardus van Hijntam schoenmaker 20 lichte schilden, 12 gemene plakken 

voor 1 schild gerekend, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Henricus Clueckinc filius Ghibo! Clueckinc #de Middelrode# [de 

Mid]delrode et dictus Ghibo eius pater et Arnoldus filius eiusdem 

Ghibonis promiserunt Goeswino Donnecop et Everardo de Hijntam sutori 

#(dg: ad opus sui [et ad opus] Goeswini Donnecop)# XX licht scilde 

scilicet XII gemeijn placken pro quolibet scilt computato ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 129r 11 do 08-02-1392. 

Theodericus gnd Luijtlincs verkocht aan Godefridus Berkelman, tbv de 

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

Sint-Andreas in Helvoirt te leveren, gaande uit ½ bunder beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Ortbroek, tussen kvw Henricus Brabant 

enerzijds en Ghibo met den Ghemake anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

(dg: Theodericus L) Theodericus dictus Luijtlincs hereditarie vendidit 

Godefrido Berkelman ad opus fabrice ecclesie de Helvoert #Helvoert# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Helvoert (dg: ex) tradendam ex (dg: dio) dimidio 

bonario prati sito in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Ortbroec inter hereditatem liberorum quondam Henrici Brabant ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis met den Ghemake ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 129r 12 do 08-02-1392. 

De broers Henricus en Arnoldus, kv Ghibo Clueckijnc van Middelrode, en hun 

voornoemde vader Ghibo beloofden aan Gerardus van der Merendonc 51 mud hop, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te leveren. 

 

Henricus et Arnoldus fratres liberi Ghibonis Clueckijnc de Middelrode et 

dictus Ghibo eorum pater promiserunt Gerardo van der Merendonc LI modios 

lupuli (dg: dicti hoppen) dicti hoppen mensure de Busco ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 129r 13 do 08-02-1392. 

Henricus zvw Marcelius van den Berghe beloofde aan Johannes die Hoesche van 

Lijttoijen 10 gulden, 11 jangelaar voor 1 gulden gerekend, en 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen en te 

leveren. 
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Henricus filius quondam Marcelii van den Berghe promisit Johanni die 

Hoesche de Lijttoijen X gulden scilicet XI janghelarde pro quolibet 

gulden computato et unum et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 D 13 p. 130. 

 Quinta post Agathe: donderdag 08-02-1392. 

 

BP 1179 p 130v 01 do 08-02-1392. 

Johannes die Rode alias gnd die Monic zvw Johannes die Monic ev Gertrudis 

dvw Henricus gnd Louwer van Berlikem gaf uit aan Johannes zvw voornoemde 

Henricus Louwer (1) 1/7 deel, dat aan voornoemde Johannes die Rode en zijn 

vrouw Gertrudis gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Gertrudis, in alle goederen waarin voornoemde Henricus Louwer was 

overleden, gelegen onder Berlicum, (2) alle goederen die aan voornoemde 

Johannes die Rode en zijn vrouw Gertrudis gekomen waren na overlijden van 

Hilla ev Arnoldus van den Steen, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Arnoldus van den Steen; de uitgifte geschiedde 

voor de onraad, en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Berlicum te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Johannes zvw Henricus Louwer tot onderpand (3) 1/7 deel dat aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn ouders in alle goederen, waarin 

voornoemde Henricus Louwer was overleden. 

 

Johannes die Rode alias dictus die Monic filius quondam Johannis die 

Monic maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie quondam 

Henrici dicti Louwer de Berlikem unam septimam partem sibi et dicte 

Gertrudi de morte quondam parentum dicte Gertrudis successione advolutam 

in omnibus et singulis bonis hereditariis et paratis (?dg: d) in quibus 

dictus quondam Henricus Louwer decessit quocumque locorum infra parochiam 

de Berlikem consitentibus sive sitis ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio Henrici quondam dicti quondam 

Henrici Louwer p ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus dictis on) 

atque omnia et singula dictis Johanni die Rode et Gertrudi eius uxori de 

morte quondam Hille uxoris olim Arnoldi van den Steen successione 

advoluta et post mortem (dg: d) eiusdem Arnoldi van den Steen successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni filio dicti quondam Henrici Louwer ab eodem hereditarie 

possidendam pro oneribus dictis onraet exinde solvendis et faciendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in 

Berlikem tradendam ex premissis promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes filius dicti quondam Henrici Louwer unam septimam partem 

[sibi] de morte quondam suorum parentum successione advolutam in omnibus 

bonis in quibus dictus quondam Henricus Louwer decessit ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes Rover et Arnoldus datum quinta post Agathe. 

 

BP 1179 p 130v 02 do 08-02-1392. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer beloofde aan 

Gerardus Wilde 46 2/3 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Henricus de Merlaer senior filius Rodolphus de Merlaer promisit Gerardo 

Wilde XLVI Gelre gulden et duas tercias partes unius Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Rov datum s) 

testes (dg: Rode) Rover et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 130v 03 do 08-02-1392. 

Johannes Lemkens soen van Vechel, Johannes die Visscher en Willelmus zv 

Ancelmus van Rode, wonend in Veghel, beloofden aan Henricus van Merlaer de 
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oudere zv Rodolphus van Merlaer 81 Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

-. 

Johannes Lemkens soen de Vechel Johannes die Visscher et Willelmus filius 

Ancelmi de Rode commorantes in Vechel promiserunt Henrico de Merlaer 

seniori filio Rodolphi de Merlaer octoginta unum Gelre gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 130v 04 do 08-02-1392. 

Johannes zv Willelmus gnd Reijsen soen van Broeghel droeg over aan 

Ludolphus van Boemel een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierlo, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft van een stuk land in Mierlo, 

ter plaatse gnd die Langdonk, tussen Johannes Moelners enerzijds en 

Henricus sDekens anderzijds, (2) de helft van een stuk land aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus sDekens, (3) de helft van een stuk 

land gnd die Hofakker aldaar, tussen wijlen Johannes Moelners enerzijds en 

voornoemde Henricus sDekens anderzijds, (4) 1/8 deel van een akker gnd die 

Rover Akker, en 1/8 deel van een eusel gnd dat Heidelaar, naast de akker 

gelegen, tussen Henricus Pecht enerzijds en voornoemde Henricus sDekens 

anderzijds, (5) het deel dat aan Engbertus gnd Aleijten soen van der 

Langdonc van den Hout gekomen was na overlijden van de vader van voornoemde 

Engbertus, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder, in de 

tuinen gnd ?Hoeninge ter Langdonk aldaar, (6) 1/7 deel van alle beemden, 

erfgoederen gnd groesen, bossen, broeklanden en weiden gnd eusel, behorend 

tot de goederen gnd ter Langdonk, welke pacht eerstgenoemde Johannes 

verworven had van voornoemde Engbertus Aleijten soen. 

 

+. 

Johannes filius Willelmi dicti (dg: Reijnsen) Reijsen soen de Broeghel 

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

(dg: s) quam solvendam habet hereditarie purificationis ex medietate 

pecie terre site in parochia de Mierle in loco dicto die Langdonc inter 

hereditatem Johannis Moelners ex uno et inter hereditatem Henrici sDekens 

ex alio item ex medietate pecie terre site ibidem inter hereditatem dicti 

Henrici sDekens ex utroque latere coadiacentem item ex medietate pecie 

terre dicte die Hofacker site ibidem inter hereditatem quondam Johannis 

Moelners ex uno et inter hereditatem dicti Henrici sDekens ex alio item 

ex octava parte agri dicti die Rover Acker (dg: dic) et ex octava parte 

cuiusdam pascue dicte eeusel dicte dat (dg: Heij) Heijdelaer eidem agro 

adiacente sitis ibidem inter hereditatem Henrici (dg: Pecht) Pecht ex uno 

et inter hereditatem dicti Henrici sDekens ex alio item parte et jure 

(dg: Henrico van der Langdonc) [E]ngberto dicto Aleijten soen van der 

Langdonc van den Hout (dg: competen) de morte quondam patris #dicti# 

Engberti successione (dg: advolvendis) #advolutis# et post mortem matris 

eiusdem Engberti successione advolvendis in ortis dictis ?Hoeninge ter 

Langdonc ibidem sitis atque (dg: ex omnib) ex septima parte omnium 

pratorum hereditatum dictorum groesen silvarum paludum et (dg: here) 

pascuarum dictarum eeusel ad bona dicta ter Langdonc spectantium qocumque 

locorum consistentium sive sitorum quam paccionem Johannes primodictus 

erga dictum Engbertum Aleijten soen acquisiverat ut dicebat hereditarie 

(dg: v) supportavit Ludolpho de Boemel promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Rover et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 130v 05 do 08-02-1392. 

Theodericus Writer verklaarde ontvangen te hebben van Rodolphus van Dijnter 

25 Gelderse gulden in afkorting van 100 Gelderse gulden, die voornoemde 
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Rodolphus van Dijnter en Johannes van der Hautart beloofd17 hadden aan 

voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Writer palam recognovit sibi per Rodolphum de Dijnter fore 

satisfactum de (dg: XXV) XXV Gelre gulden in abbrevationem centum Gelre 

gulden quos centum Gelre gulden dictus Rodolphus de Dijnter et Johannes 

(dg: de H) van der Hautart dicto Theoderico promiserunt in litteris 

scabinorum de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 130v 06 do 08-02-1392. 

Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen ev Katherina dvw Willelmus van Hoelt 

verkocht aan Everardus zvw Willelmus van Hoelt (1) 1/5 deel, dat aan 

eerstgenoemde Petrus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders 

van voornoemde Katherina, in een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Hals, tussen Petrus Scuerman enerzijds en Katherina des Leeuwen anderzijds, 

(2) 1/3 deel, dat aan eerstgenoemde Petrus en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van Elizabeth sv voornoemde Katherina, in 1/5 deel, dat aan 

voornoemde Elizabeth behoort, in voornoemd huis en tuin. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Reijners soen maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Willelmi de Hoelt quintam 

partem sibi et dicte sue uxori de morte quondam parentum dicte Katherine 

successione advolutam in domo et orto sitis in parochia de Bucstel in 

loco dicto Hals inter (dg: Pet) hereditatem Petri Scuerman ex uno et 

inter hereditatem Katherine des Leeuwen ex alio atque unam terciam partem 

sibi (dg: de morte) et dicte sue uxori de morte quondam Elizabeth sororis 

olim dicte Katherine successione advolutam in quinta parte ad (dg: ad) 

eandem quondam Elizabeth spectante in domo et orto predictis ut dicebat 

hereditarie vendidit Everardo filio quondam Willelmi de Hoelt promittens 

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

 

BP 1179 p 130v 07 do 08-02-1392. 

Henricus zvw Johannes van der Hoeven verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes 

Alarts soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Warghartshuizen, tussen Ghibo Hannen soen enerzijds en 

Engbertus Ghiben soen anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen kv 

Metta gnd Heijnen enerzijds en erfg vw Lambertus Arts soen anderzijds, (3) 

¼ deel, in 1 bunder beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen Egidius Scoerwegghe 

enerzijds en erfg vw Ghibo Grieten soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Henricus filius quondam Johannis van der Hoeven hereditarie vendidit 

Nijcholao filio quondam Johannis Alarts soen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini et in Busco ex pecia terre sita in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Warghartshusen inter 

hereditatem Ghibonis Hannen soen ex uno et inter hereditatem Engberti 

Ghiben soen ex alio item ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

liberorum Mette dicte Heijnen ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Lamberti Arts soen ex alio item ex (dg: quarta s) quarta parte ad se 

spectante in uno bonario prati sito in parochia de Vucht sancti Lamberti 

in loco dicto Crumvoert in loco dicto die Strijpt inter hereditatem 

Egidii Scoerwegghe ex uno et inter hereditatem (dg: G liberorum) heredum 

quondam Ghibonis Grieten soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis ex 

                         
17 Zie ← BP 1178 f 147r 09 do 14-04-1390, belofte op 26-03-1391 100 Gelre 

gulden te betalen. 
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premissis solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 130v 08 do 08-02-1392. 

Elizabeth wv Johannes van Vechel machtigde Henricus zvw Willelmus van der 

Ynden haar cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen en haar goederen 

te beheren. 

 

Elizabeth relicta Johannis de Vechel (dg: cum tutore omnia et singula sua 

bona sibi de morte mobilia ...) dedit (dg: potestatem) Henrico filio 

quondam Willelmi van der Ynden potestatem monendi etc suos census 

pacciones redditus et credita (dg: usque) et sua bona regendi usque ad 

(dg: revocac) revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 130v 09 do 08-02-1392. 

Arnoldus zvw Theodericus van den Hogher van Beke droeg over aan Lambertus 

zvw Bollen van den Camp (1) een b-erfcijns van 10 schelling (dg: geld), met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land in Berghem, ter plaatse gnd 

Duer, tussen Gerardus smid enerzijds en Heijlwigis gnd Rodekens anderzijds, 

welke cijns voornoemde wijlen Theodericus van den Hegher gekocht had van 

Arnoldus zv Johannes van Espe en zijn vrouw Ermgardis wv Johannes Koetken, 

(2) een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een stuk land in Berghem, ter plaatse gnd Duer, beiderzijds tussen 

Gerardus smid, welke cijns voornoemde wijlen Theodericus van den Hegher 

gekocht had van voornoemde Arnoldus zv Johannes van Espe en zijn vrouw 

Ermgardis, en welke cijns nu aan hem behoort. De brief overhandigen aan hem 

of aan Henricus Weijer. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici van den Hogher de Beke hereditarium 

censum X solidorum (dg: monete) solvendum hereditarie nativitatis Domini 

ex quadam pecia (dg: si) terre sita in parochia de Berchen ad locum 

dictum Duer inter hereditatem Gerardi fabri ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis dicte Rodekens ex alio quem censum dictus quondam Theodericus 

van den Hegher erga Arnoldum filium Johannis de Espe et Ermgardem eius 

uxorem relictam quondam Johannis Koetken emendo acquisiverat prout in 

litteris atque hereditarium censum X solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini [ex] pecia terre sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Gerardi fabri ex utroque latere coadiacente 

quem censum dictus quondam [Theodericus] van den Hegher erga (dg: 

Arnoldum filium) dictum Arnoldum filium Johannis de Espe et Ermgardem 

eius uxorem emendo acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad [se 

spectare dicebat] hereditarie supportavit Lamberto filio quondam (dg: 

Reijmbold) Bollen van den Camp (dg: promittens) cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere ex (dg: 

sui) parte [sui et] dicti quondam Theoderici et quorumcumque heredum 

dicti quondam Theoderici deponere. Testes Aa et Vladeracken datum supra. 

Tradetur littera sibi vel Henrico Weijer. 

 

1179 mf2 D 14 p. 131. 

 Quinta post Agathe: donderdag 08-02-1392. 

 Sexta post Aghate: vrijdag 09-02-1392. 

 

BP 1179 p 131r 01 do 08-02-1392. 

Arnoldus zvw Willelmus gnd Veren Hadewigen soen beloofde aan Arnoldus zv 

Rodolphus Vrient gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis, 48 Hollandse 

plakken of de waarde te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi dicti Veren Hadewigen soen promisit 

super omnia se daturum et soluturum Arnoldo filio Rodolphi Vrient ad 

spacium quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quatuor annorum quadraginta octo Hollant placken (dg: 

.) seu valorem purificationis et primo termino purificationis proxime 
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futuro. Testes Aa et Vladeracken datum quinta post Aghate. 

 

BP 1179 p 131r 02 do 08-02-1392. 

Johannes van der Stegen zvw Danijel van der Hautart verkocht aan Johannes 

zvw Jacobus van der Stegen 1 zesterzaad gerstland, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Hautart, tussen Henricus zv Arnoldus van den Broec 

enerzijds en Robbertus van der Stegen anderzijds, belast met 1/6 deel van 1 

lopen rogge, 1/6 deel van 1/3 lopen rogge, en 1/6 deel van 5 schelling 

gemeen paijment. 

 

Johannes van der Stegen filius quondam Danijelis van der Hautart unam 

sextariatam terre ordeacee sitam in parochia de Scijnle in loco dicto die 

Hautart inter hereditatem Henrici filii Arnoldi van den Broec ex uno et 

inter hereditatem Robberti van der Stegen ex alio prout ibidem sita [est] 

hereditarie vendidit (dg: Jaco f) Johanni filio quondam Jacobi van der 

Stegen promittens warandiam et obligationem deponere excepta #sexta# 

parte unius lopini siliginis et sexta parte unius tercie partis unius 

lopini siliginis et (?dg: ter) sexta parte quinque solidorum communis 

pagamenti exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 131r 03 do 08-02-1392. 

Everardus van der Vallen beloofde aan Johannes die Koc van Ghemert zv 

Godefridus 56 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen op Sint-

Servacius (ma 13-05-1392) en de andere helft met Sint-Jacobus aanstaande 

(do 25-07-1392). 

 

Everardus van der Vallen promisit Johanni die Koc de Ghemert filio 

Godefridi LVI Hollant gulden seu valorem mediatim (dg: ad e) die Servacii 

et mediatim Jacobi proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 131r 04 do 08-02-1392. 

Henricus zv Lambertus gnd Knutsart van Nederwetten verkocht aan Leonius nzv 

Lucas van Eijcke (1) een hofstad, huis, schuur, tuin en aangelegen stuk 

beemd, in Nederwetten, beiderzijds tussen Johannes zv voornoemde Lambertus 

Knutsart, (2) een stuk land, gnd Sporbosse, aldaar, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes zv Lambertus, met een eind strekkend aan de gemene weg 

gnd de Groene Weg en met het andere eind aan Hadewigis gnd Berten, (3) een 

akker, aldaar, tussen voornoemde gemene weg gnd de Groene Weg enerzijds en 

voornoemde Johannes zv Lambertus anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg, (4) 4 stukken land, in Nederwetten, ter plaatse gnd in het 

Abroek, tussen Gerardus van Braken enerzijds en een beemd gnd die Beemd van 

..eenre Dommellen anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die 

Dommelle, met het recht dat aan deze 4 stukken behoort in een weg, die daar 

loopt vanaf de gemene weg, naast voornoemde beemd gnd die Beemd van der 

Dommellen, (5) 1/3 deel van voornoemde beemd gnd die Beemd van der 

Dommellen, die met een eind reikt aan de gemene weg gnd Weg ten Abroek, (6) 

het recht dat aan voornoemde goederen behoort in de gemeinten van 

Nederwetten en Nuenen, deze goederen, samen met meer andere goederen, 

belast met een b-erfcijns van 10 pond oude pecunia aan erfg vw Bartholomeus 

gnd Meus van Beke, en voornoemde goederen belast met een b-erfcijns van 5 

Vlaamse groten aan het Heilig Kruis in Hodonk. De brief overhandigen aan 

zijn vader Lucas van Eijcke. 

 

Henricus filius (dg: q) Lamberti dicti (dg: Mutsart) Knutsart de 

Nederwetten (dg: domum) domistadium domum et horreum et ortum et peciam 

prati sibi adiacentem sitos in parochia de Nederwetten inter hereditatem 

Johannis filii dicti Lamberti Knutsart ex utroque latere coadiacentem 

item peciam terre (dg: terre) sitam (dg: in parochia predicta #dictam 

Sporb#) dictam Spor (dg: inter hereditatem dicti Johannis filii) Bossche 

sitam ibidem inter hereditatem dicti Johannis filii dicti Lamberti ex 

utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad viam communem 



Bosch’ Protocol jaar 1392 03. 

 

44 

dictam den Gruenen Wech et cum reliqo fine ad hereditatem Hadewigis dicte 

Berten item (dg: peciam terre) quendam agrum terre situm ibidem inter 

dictam communem viam den Gruenen Wech vocatam ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis filii dicti Lamberti ex alio tenden-(dg: s)-tem cum !cum 

uno fine ad communem plateam (dg: et cum) item quatuor pecias prati sitas 

in dicta parochia (dg: inter) in loco dicto int Abroec inter hereditatem 

Gerardi de Braken ex uno et inter pratum dictum die Beemt van ..eenre 

Dommellen #ex alio# tendentes cum uno fine ad (dg: aq) aquam dictam die 

Dommelle simul cum jure ad dictas (dg: p) quatuor pecias terre spectante 

in quadam via tendente (dg: ibidem) ibidem a communi platea (dg: v) 

contigue iuxta dictum pratum die Beemt van der Dommellen vocatum item 

(dg: terc) unam terciam partem dicti prati die Beemt van der Dommellen 

vocati et quod pratum (dg: ....) jamdictum tendit cum uno fine ad 

communem plateam dictam Wech (dg: .) ten Abroec #simul cum jure ad 

premissa spectante in communitatibus de (dg: Wetten) Nederwetten et de 

Nuenen# hereditarie vendidit Leonio filio naturali Luce de Eijcke 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu decem librarum antique pecunie heredibus 

quondam Bartholomei dicti Meus van Beke ex premissis et ex quibusdam 

aliis hereditatibus annuatim de jure solvendo atque hereditario censu 

quinque grossorum Flandrensum Sancto Cruci in Hodonc ex premissis 

solvendo. Testes datum supra. Tradetur littera Luce de Eijcke suo patri. 

 

BP 1179 p 131r 05 do 08-02-1392. 

Lucas van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lucas de Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 131r 06 do 08-02-1392. 

Voornoemde Leonius beloofde aan voornoemde Henricus, uit voornoemde 

goederen, voornoemde cijns van 10 pond oude pecunia te betalen, zó dat 

voornoemde Henricus en andere erfgoederen, waaruit die cijns óók gaat, 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Solvit 3 grossos. 

Dictus Leonius emptor promisit super omnia #habita et habenda# dicto 

Henrico quod ipse dictum censum X librarum antique pecunie perpetue dabit 

iuxta continentiam litterarum exinde confectarum dabit et exsolvet ex 

premissis sic quod dicto Henrico et ad et supra alias hereditates ex 

quibus eciam dictus census solvendus dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 131r 07 do 08-02-1392. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri en Henricus Boef beloofden aan Johannes van 

de Dijk 24 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, op zondag 

Letare aanstaande (zo 24-03-1392) te betalen. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri et Henricus Boef promiserunt Johanni de 

Aggere XXIIII gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad letare proxime futuram persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) Rover et Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 131r 08 do 08-02-1392. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 131r 09 do 08-02-1392. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc beloofde aan Johannes Cnoden zvw 

Arnoldus gnd Cnode van der Rennendonc, tbv Arnoldus en Elizabeth, kvw 
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voornoemde Arnoldus Cnode van der Rennendonc, 41½ Brabantse dobbel of de 

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

overhandigen aan voornoemde Johannes Cnode. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc promisit Johanni 

Cnoden filio quondam Arnoldi #dicti Cnode# van der Rennendonc (dg: 

quadraginta unum) ad opus Arnoldi et Elizabeth liberorum dicti quondam 

Arnoldi (dg: dicti) Cnode van der Rennendonc quadraginta unum #et 

dimidium# Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni 

Cnode. 

 

BP 1179 p 131r 10 do 08-02-1392. 

(dg: Theodericus). 

 

BP 1179 p 131r 11 do 08-02-1392. 

Theodericus zvw Arnoldus Didden soen van der Poeldonc en Gerardus Broes 

soen ev Heijlwigis dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan Rodolphus zvw 

Arnoldus Vrient (1) een stuk land en aangelegen stuk beemd, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen Johannes Colen soen 

enerzijds en Johannes Boudens soen en Henricus Steijmpel anderzijds, (2) 

een stukje land, aldaar, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen Gerardus Roelen 

soen enerzijds en een weg anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes 

zv Ghibo van der Poeldonc, belast met 16 penning oude cijns minus 1 ort aan 

de hertog. 

 

Theodericus filius quondam Arnoldi Didden #soen# van der Poeldonc et 

Gerardus Broe[s] soen [maritus] et tutor Heijlwigis sue uxoris filie 

dicti (dg: Theoderici) #quondam Arnoldi# peciam terre et peciam prati 

sibi adiacentem sitas (dg: in p) infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum Poeldonc inter hereditatem Johannis Colen soen ex uno et 

inter (dg: he) Johannis Boudens soen et Henrici Steijmpel ex alio atque 

particulam terre sitam (dg: infra lib) ad locum predictum inter 

hereditatem Gerardi Roelen soen ex uno et inter (dg: hereditatem communi) 

quandam viam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis filii 

Ghibonis van der Poeldonc (dg: ex) ut dicebant dederunt (dg: ad 

hereditarium censum Ar Rodolpho Vrient) hereditarie (dg: ve 

supportaverunt) vendiderunt Rodolpho filio quondam #Arnoldi# Vrient 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis sedecim denariis 

antiqui census minus uno ort domino duci exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 131r 12 do 08-02-1392. 

Voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus Vrient beloofde aan voornoemde 

Theodericus zvw Arnoldus Didden soen een n-erfcijns van 8 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Rodolphus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico 

filio quondam Arnoldi Didden soen hereditarium censum octo librarum 

monete hereditarie nativitatis Domini ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 131r 13 do 08-02-1392. 

Voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus Vrient beloofde aan voornoemde 

Theodericus zvw Arnoldus Didden soen 25 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit super omnia dicto Theoderico XXV Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1179 p 131r 14 do 08-02-1392. 

Johannes zv Willelmus Reijnssen soen van Broegel droeg over aan Willelmus 

Posteel een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Schijndel te leveren, aan hem verkocht door Johannes gnd Hoelcorf. 

 

(dg: Jo) Johannes filius Willelmi Reijnssen soen de Broegel hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Scijnle tradendam venditam 

sibi a Johanne dicto Hoelcorf prout in litteris supportavit Willelmo 

Posteel cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 131r 15 vr 09-02-1392. 

Johannes van Bruheze beloofde aan de secretaris, tbv Johannes Jode, 101½ 

Gelderse gulden of de waarde na ?maning te betalen. 

 

Johannes de Bruheze promisit mihi ad opus Johannis Jode (dg: .. G) C et 

IJ Gelre gulden vel valorem ad [?monitio]nem persolvendos. Testes 

Vladeracken et Raet datum sexta post Aghate. 

 

1179 mf2 E 01 p. 132. 

 Sexta post Aghate: vrijdag 09-02-1392. 

 in die Scolastice: zaterdag 10-02-1392. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1392. 

 in die Valentini: woensdag 14-02-1392. 

 anno XC secundo: 1392. 

 

BP 1179 p 132v 01 vr 09-02-1392. 

Johannes Eelkens soen beloofde aan Egidius Boijen 20 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1392) te betalen. 

 

Johannes (dg: filius) Eelkens soen promisit Egidio Boijen XX Gelre gulden 

vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Vladeracken et Raet 

datum sexta post Aghate. 

 

BP 1179 p 132v 02 ±vr 09-02-1392. 

Hilla dvw Rodolphus gnd die Haen verklaarde dat Jordanus zv Godefridus Vos 

21 Hollandse gulden heeft betaald, in afkorting van 63 Hollandse gulden, 

die voornoemde Jordanus en zijn medeschuldenaren beloofd18 hadden op zekere 

termijnen te betalen aan voornoemde Hilla. De brief overhandigen aan 

Willelmus Vos 

 

Solvit. 

Hilla filia quondam Rodolphi dicti die Haen recognovit sibi Jordanum 

filium Godefridi Vos #persolvisse# XXI Hollant gulden in abbreviationem 

(dg: X) LXIII Hollant gulden quos dictus Jordanus et eius in hoc (dg: 

cohe) condebitores dicte Hille ad certos terminos solucionis promiserant 

(dg: .) ut dicebat. Detur Willelmo Vos. 

 

BP 1179 p 132v 03 ±vr 09-02-1392. 

(dg: Hubertus Steenwech en The). 

 

(dg: Hubertus Steenwech et The). 

 

BP 1179 p 132v 04 za 10-02-1392. 

Hubertus Steenwech en Theodericus Buc ev Jutta dvw Henricus Steenwech gaven 

                         
18 Zie ← BP 1178 f 381r 15 vr 06-05-1390, belofte 63 Holland gulden te 

betalen, echter aan Hilla van Katwijc, in 3 termijnen waarvan de eerste was 

op 25-12-1390 en de tweede 25-12-1391. Mogelijk is Hilla dvw Rodolphus gnd 

die Haen dezelfde als Hilla van Katwijc? 
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uit aan Martinus nzvw Jacobus Cop Govij de helft, die aan hen gekomen was 

na overlijden van hun tante Cristina wv voornoemde Jacobus gnd Cop Govij, 

in een hoeve van voornoemde wijlen Jacobus gnd Cop Govij, in Haaren, ter 

plaatse gnd Gesel, en de helft, aan voornoemde Hubertus, Theodericus en 

Jutta gekomen in alle cijnzen en pachten die voornoemde wijlen Jacobus Cop 

Govij uit voornoemde hoeve beurde, welke cijnzen en pachten voornoemde 

wijlen Jacobus van verschillende personen verworven had; de uitgifte 

geschiedde voor de helft van de onraad die voornoemde wijlen Jacobus Cop 

Govij uit voornoemde hoeve moest leveren, en thans voor een n-erfpacht van 

3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Hubertus Steenwech et Theodericus Buc maritus et tutor legitimus Jutte 

sue uxoris filie quondam Henrici Steenwech medietatem eis de morte 

quondam Cristine relicte quondam Jacobi [dicti] Cop Govij matertere olim 

dictorum Huberti et Jutte successione advolutam in quodam manso dicti 

quondam Jacobi dicti Cop Govij sito in parochia de Haren in loco dicto 

Ghesel et attinentiis dicti mansi quocumque locorum consistentibus sive 

sitis prout dictus quondam Jacobus Cop Govij in dicto manso cum suis 

attinentiis decessit atque (dg: in) medietatem dictis Huberto et (dg: 

Jutte) et Theoderico et Jutte successione advolutam in omnibus et 

singulis censibus et paccionibus quos et quas census et pacciones dictus 

quondam Jacobus Cop Govij de et ex dicto manso et ex suis attinentiis 

habuit solvendos annuatim et quos et quas census et pacciones dictus 

quondam Jacobus erga quascumque personas acquisiverat ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Martino filio naturali dicti quondam 

Jacobi Cop Govij cum omnibus litteris quas habent etc ab eodem 

hereditarie possidendas pro medietate omnium onerum dictorum onraet que 

dictus quondam Jacobus Cop Govij ex dicto manso cum suis (dg: man) 

attinentiis de jure solve-(dg: n)-re tenebatur atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco danda eis ab alio 

hereditarie purificationis (dg: et pro) et in Busco tradenda ex dicta 

medietate dicti mansi cum suis attinentiis promittentes (dg: super) 

indivisi super omnia ratam servare et aliam obligationem et impeticionem 

ex parte ipsorum et quorumcumque heredum (dg: dictorum) dicte (dg: 

Cristine) quondam Cristine deponere et alter repromisit. Testes Rover et 

Neijnsel datum (dg: sa) in die Scolastice. 

 

BP 1179 p 132v 05 za 10-02-1392. 

Voornoemde Martinus beloofde aan voornoemde Hubertus en Theodericus Buc 90 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Martinus promisit (dg: dicto) super omnia dictis Huberto et 

Theoderico Buc nonaginta Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 132v 06 za 10-02-1392. 

Johannes zvw Johannes van Slipen droeg over aan Ghibo van der Hoeven zvw 

Willelmus van den Gheijne van Tilborch de helft19, die aan hem gekomen was 

na overlijden van Johannes zvw Johannes gnd Writer, bv eerstgenoemde 

Johannes van Slipen, in een b-erfcijns20 van 4 pond geld, die voornoemde 

                         
19 Zie → BP 1179 p 767r 03 do 13-08-1394, overdracht van deze helft van de 

cijns aan Arnoldus Hoernken. 
20 Zie → VB 1799 f 075v 05, Jan van Slipen soen wilner Jans van Slipen was 

gericht aen een hostat gelegen in tsHertogenbossche in die Orthenstraet 

tusschen den erve wilner Henrics van Arkel ende tusschen den erve wilner 

Engbrechts Writer et sijnre kijnderen ende tot den recht behorende tot Jan 

soen wilner Jans Writers in een steijnen muer wesende ten voirs erve wart 

des voirs wilner Henrics ende in die goete tusschen den huijs des voirs 

wilner Henrics ende tusschen die vors hostat overmids gebrec van erfcijns. 
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Ghibo van der Hoeven beloofd21 had aan voornoemde Johannes zvw Johannes 

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

gaande uit een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Henricus van Arkel enerzijds en erfgoed van Engbertus Writer en zijn 

kinderen anderzijds, en uit het recht dat voornoemde Johannes zvw Johannes 

Writer heeft in een stenen muur, staande richting voornoemd erfgoed van 

voornoemde wijlen Henricus, en in de goot, tussen voornoemd huis van 

voornoemde wijlen Henricus en voornoemde hofstad. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Slipen medietatem sibi de morte 

quondam Johannis filii quondam Johannis dicti Writer (dg: sui a) fratris 

olim primodicti Johannis de Slipen successione advolutam in hereditario 

censu quatuor librarum monete quem censum Ghibo van der Hoeven filius 

quondam Willelmi van den Gheijne de Tilborch promisit se daturum super 

omnia se daturum et soluturum dicto Johanni filio quondam Johannis Writer 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio sito in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Henrici de Arkel ex uno 

et inter hereditatem Engberti Writer et suorum liberorum ex alio atque ex 

jure (dg: p) predicto Johanni filio quondam Johannis Writer competente in 

[mu]ro lapideo consistente versus dictam hereditatem dicti quondam 

Henrici et in guttario dicto guete inter dictam domum dicti quondam 

Henrici et inter dictum domistadium consistente prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Ghiboni van der Hoeven cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis #cum arrestadiis# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. [Testes] Vladeracken et Raet datum 

supra. 

 

BP 1179 p 132v 07 za 10-02-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Ghibo van der Hoeven” en 

Johannes zvw Johannes van Slipen beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan voornoemde Ghibo van der Hoeven zvw Willelmus van den Gheijne 

van Tilborch. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Ghibo van der Hoeven et Johannes 

filius quondam Johannis de Slipen promisit tradere dicto Ghiboni van der 

Hoeven filio quondam Willelmi [van den] Gheijne de Tilborch ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 132v 08 za 10-02-1392. 

Batha wv Johannes van Slipen en haar zoon Johannes deden tbv Ghibo van den 

Gheijne afstand van alle aanspraken, die zij en Metta, dv voornoemde Batha 

en wijlen Johannes van Slipen, kunnen hebben op Ghibo van Gheijne. 

Voornoemde Metta zal afstand doen. 

 

Batha relicta #Johannis# quondam de Slipen cum tutore et Johannes eius 

filius super omnibus et singulis causis impeticionibus quibus mediantibus 

ipsi (dg: se) et Metta (verbeterd uit: Metha) filia dictorum Bathe et 

quondam Johannis de Slipen impetere possent #Ghibonem de Gheijne# a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem quacumque occacione ut 

dicebant ad opus Ghibonis van den Gheijne renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et quod ipsi dictam Mettam (dg: perpetue talem ...) 

super dictis causis et impeticionibus ad opus dicti Ghibonis facient 

renunciare salvis (dg: contr) promissionibus et supportacionibus inter 

dictas partes (dg: par) hodierno die factis et firma robore permansuris. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 132v 09 za 10-02-1392. 

Voornoemde Ghibo deed afstand van alle aanspraken, die hij kan hebben op 

                         
21 Zie ← BP 1176 f 087r 11 do 07-07-1379, uitgifte van de hofstad voor de 

cijns. 
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voornoemde Batha, Johannes en Metta. Ghibo behoudt zijn recht in het 

testament van wijlen Metta van Slipen en in goederen, aan Johannes zv 

voornoemde Metta door voornoemde Metta vermaakt. 

 

Dictus Ghibo super omnibus (dg: cans) causis et impeticionibus quibus 

mediantibus ipse dictos Batham Johannem et Mettam impetere posset a 

quocumque preterito usque in diem presentem ad opus eorum [renunciavit] 

promittens ratam servare salvis sibi supportacionibus et (dg: re) 

promissionibus sibi hodierno die factis (dg: ab a dic) a[b!] dictis Batha 

et Johanne eius filio seu eorum! in suo vigore permansuris et salvo (?dg: 

....) jure dicto Ghiboni competente in testamento quondam Mette de Slipen 

et in bonis Johanni filio eiusdem Mette ab eadem Metta legatis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 132v 10 vr 16-02-1392. 

Johannes van den Loe zvw Arnoldus van den Loe verkocht aan Arnoldus 

Groetaert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een stuk land gnd .....enhage en aangelegen 

erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onland, tussen Willelmus 

van den Noel enerzijds en voornoemde verkoper Johannes en voornoemde 

Willelmus van den Noel anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

het water gnd die Dommel. 

 

Johannes van den Loe filius quondam Arnoldi van den Loe hereditarie 

vendidit Arnoldo Groetaert (dg: hereditarium cens) hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex pecia terre .....enhage et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Rode ad locum dictum Onlant inter 

hereditatem Willelmi van den Noel ex uno et in[ter hereditatem] dicti 

Iohannis venditoris et dicti Willelmi van den Noel ex alio tendente cum a 

communi plathea ad aquam dictam die Dommel ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Tijt et Vladeracken datum sexta post Valentini. 

 

BP 1179 p 132v 11 wo 14-02-1392. 

Herbertus gnd Happe zvw Henricus Happen droeg over aan Henricus die Cuper 

een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft, behorend aan voornoemde Herbertus, van een huis en erf in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Goeswinus Passanant 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Ghele anderzijds. 

 

[H]erbertus dictus Happe filius quondam Henrici Happen hereditarium 

censum trium librarum monete quem #(dg: Johannes filius)# solvendum habet 

hereditarie Domini ex medietate que ad dictum Herbertum spectabat 

cuiusdam domus et aree site in Busco in vico Hijntamensi inter 

hereditatem quondam Goeswini (dg: Passan) Passanant ex uno et inter 

hereditatem (dg: q) Arnoldi de Ghele ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Johanni filio Henrici van der Borchwart de Wetten) 

#Henrico die Cuper# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Rover datum in die Valentini. 

 

BP 1179 p 132v 12 wo 14-02-1392. 

Henricus Calfvel van Eijndoven ev Heilwigis dvw Sophia Bellens verkocht aan 

Willelmus zvw Godefridus van Halle de helft van een erfgoed in Den Bosch, 

in de Schrijnmakersstraat, te weten de helft naast huis en erf van Johannes 

gnd Meisken22, aan voornoemde wijlen Sophia Bellens verkocht door Gerardus 

gnd Vuchts zvw Johannes gnd Vuchts, belast met een b-erfcijns van 5 pond 

geld. 

 

                         
22 Zie ← BP 1177 f 193r 10 do 08-06-1385, belendend perceel van Andreas Meussen. 
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Henricus Calfvel de Eijndoven maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heilwigis sue uxoris filie quondam Sophie Bellens medietatem cuiusdam 

hereditatis site in Busco ad vicum scrinoparorum videlicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta domum et aream Johannis dicti 

Meisken venditam dicte quondam Sophie Bellens a Gerardo dicto Vuchts 

filio quondam Johannis dicti Vuchts prout in litteris et quam medietatem 

dictus Henricus sibi et dicte eius uxori de morte dicti quondam Sophie 

matris dudum dicte Heilwigis successione hereditarie advolutam esse 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Godefridi de Halle 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinque librarum monete 

inde solvendo. Testes Rover et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 132v 13 ±wo 14-02-1392. 

En hij kan voornoemde helft terugkopen, gedurende 5 jaar ingaande Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392), met 46 Gelderse gulden of de waarde. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Johannes van den Kloot, 

Willelmus Posteel en Willelmus Vos van Dijnter. 

 

Et poterit redimere dictam medietatem ad spacium quinque annorum post 

nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente cum XLVI Gelre gulden !valorem ut in forma. Actum in 

camera scriptorum presentibus Johanne de Globo Willelmo Posteel et 

Willelmo Vos de Dijnter datum anno XC secundo. 

 

1179 mf2 E 02 p. 133. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1392. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1392. 

 in crastino Petri ad cathedram: vrijdag 23-02-1392. 

 

BP 1179 p 133r 01 ±do 15-02-1392. 

(dg: Theodericus van Hezewijc smid zijn). 

 

(dg: Theodericus f de Hezewijc faber suum). 

 

BP 1179 p 133r 02 do 15-02-1392. 

Petrus van den Berghe van Meghen verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem (1) 2½ hont land, in Megen, tussen Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem enerzijds en Ego Hannen soen anderzijds, (2) 6½ hont land, in 

Megen, tussen Marcelius Fazen soen enerzijds en Floerkinus Snavel 

anderzijds, (3) 1/3 deel in 6½ hont land, in Megen, ter plaatse gnd op 

Genen Wert, tussen voornoemde Floerkinus Snavel enerzijds en Walterus van 

Druenen anderzijds, dit 1/3 deel belast met de zomerdijk. 

 

Petrus van den Berghe de Meghen duo et dimidium hont terre sita in 

parochia de Meghen inter hereditatem Godefridi filii quondam Andree de 

(dg: Bel) Berlikem ex uno et inter hereditatem Egonis Hannen soen ex alio 

item sex et dimidium hont terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

Marcelii Fazen soen ex uno et inter hereditatem Floerkini Snavel ex alio 

item terciam partem ad se spectantem in sex et dimidio hont terre sitis 

in dicta parochia [ad] locum dictum op Ghenen Wert inter hereditatem 

dicti Floerkini Snavel ex uno et inter hereditatem Walteri de Druenen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido filio quondam Andree 

de Berlikem promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni aggere censu et onere 

libera excepta (dg: agger) aggere estivali spectante ad dictam terciam 

partem dictorum sex et dimidii hont terre sitorum in dicto loco Ghenen 

Wert vocato. Testes Neijnsel et Vladeracken datum (dg: quin) in crastino 

Valentini. 
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BP 1179 p 133r 03 do 15-02-1392. 

Henricus Weijer vernaderde een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van 

Helmond, en een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Helmond, aan Thomas 

zv Johannes van der Zantvoert, tbv voornoemde Johannes, verkocht door 

Walterus zvw Johannes van Ghoelre. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Henricus Weijer prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Helmont et hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure venditas (dg: Johanni filio) Thome filio Johannis van der 

(dg: Zandw) Zantvoert ad opus eiusdem Johannis a Waltero filio quondam 

Johannis de Ghoelre ut dicebat et Johannes cessit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 133r 04 ±do 15-02-1392. 

Theodericus van Hezewijc smid droeg over aan Jacobus zv Paulus Rovers soen 

zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Nuenen, 

gaande uit een erfgoed gnd die Donk, in Nuenen, met een eind strekkend aan 

de beemden die waren van Johannes Lokemans, welke pacht voornoemde 

Theodericus verworven had van Arnoldus van der Hulpen, (2) alle erfgoederen 

van voornoemde Theodericus, gelegen onder Nuenen. 

 

Theodericus de Hezewijc faber suum usufructum sibi competentem in 

hereditaria paccione (dg: dimidii) unius modii ordei mensure de Nuenen 

solvenda hereditarie ex hereditate dicta die Donc sita in parochia de 

Nuenen tendente cum uno fine ad prata que fuerant Johannis Lokemans quam 

paccionem dictus Theodericus erga Arnoldum van der Hulpen acquisiverat ut 

dicebat atque in omnibus hereditatibus dicti Theoderici sitis infra 

dictam parochiam de Nuenen ut dicebat (dg: here) supportavit Jacobo (dg: 

Pauwels) filio Pauli Rovers soen promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 133r 05 ±do 15-02-1392. 

Voornoemde Jacobus ev Yda dv Theodericus van Hezewijc smid: een b-erfpacht 

van 1 mud {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Jacobus maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie Theoderici 

de Hezewijc fabri hereditariam paccionem unius modii. 

 

BP 1179 p 133r 06 do 15-02-1392. 

Theodericus van Hezewijc smid droeg over aan Jacobus zv Paulus gnd Rover 

Tesschemaker ev Yda dv voornoemde Theodericus zijn vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 3 mud rogge en 26 lopen gerst, maat van Nuenen, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd de Lederke, (2) een stuk land 

gnd die Donk, in Nuenen, (3) alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Theodericus en wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes van den Loeken 

gekomen waren na overlijden van Mechtildis mv eerstgenoemde Mechtildis, (4) 

alle erfgoederen, die aan voornoemde Yda dv voornoemde Theodericus gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes Loeken grootvader van 

voornoemde Yda, gelegen onder Nuenen. De brief overhandigen aan Matheus van 

den Loeken. 

 

Theodericus de Hezewijc faber suum usufructum sibi competentem in 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis et viginti sex lopinorum 

ordei mensure de Nuenen quam solvendam habet purificationis ex pecia 

terre dicta dLederken atque ex pecia terre dicta die Donc (dg: et) sitis 

in parochia de Nuenen atque ex omnibus hereditatibus que dictis 

Theoderico et quondam Mechtildi sue uxori filie quondam Johannis van den 

Loeken de morte quondam Mechtildis matris primodicte Mechtildis 

successione advolutis atque ex omnibus hereditatibus que Yde filie dicti 

Theoderici de morte dicti quondam Johannis Loeken avi eiusdem Yde 
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successione advolutis quocumque locorum infra dictam parochiam de Nuenen 

sitis ut dicebat supportavit Jacobo filio Pauli dicti Rover Tesschemaker 

marito legitimo ut dicebat dicte Yde promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere in dicto usufructu. Testes Willelmus 

et Arnoldus datum in crastino Valentini. Tradetur littera Matheo van den 

Loeken. 

 

BP 1179 p 133r 07 vr 16-02-1392. 

Voornoemde Jacobus zv Paulus gnd Rover Tesschemaker ev Yda dv Theodericus 

van Hezewijc smid droeg voornoemde b-erfpacht over aan Matheus zvw Henricus 

van den Loeken. Voornoemde Jacobus zal een b-erfpacht van 1 mud rogge, die 

Henricus Hadewigen bontwerker eerder verworven had van voornoemde Jacobus, 

leveren, zodanig dat voornoemde Matheus daarvan geen schade ondervindt, wat 

de door hem gekochte erfpacht betreft. 

 

Dictus Jacobus maritus et tutor legitimus dicte Yde sue uxoris sue uxoris 

dictam paccionem (dg: supportavit) hereditarie supportavit Matheo filio 

quondam Henrici van den Loeken promittens (dg: ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere) #super habita et habenda# ratam 

servare et obligationem et impeticionem (dg: ex parte sui de) in dicta 

paccione existentes deponere et quod ipse hereditariam paccionem unius 

modii siliginis (dg: prius venditam) quam Henricus Hadewigen pelliciator 

prius erga dictum Jacobum acquisiverat singulis annis perpetue taliter 

dabit et exsolvet sic quod dicto Matheo et supra dictam paccionem dampna 

exinde non eveniant. Testes Tijt et Arnoldus datum sexta post Valentini. 

 

BP 1179 p 133r 08 do 15-02-1392. 

Johannes zvw Theodericus van den Berne van der Smedebroec gaf uit aan 

Johannes die Rademaker zv Jacobus die Rademaker een huis, hofstad en tuin, 

in Zonderwijk, tussen hr Ghiselbertus van den Broec priester enerzijds en 

Henricus zvw Ghisbertus van den Broec anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns, 2 schelling gemeen paijment aan de H.Geest in 

Zonderwijk, een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Oerle, aan 

Godefridus zvw voornoemde Theodericus van den Berne en thans voor een 

n-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in voornoemd 

huis te leveren. 

 

Solvit Johannes Rademaker. Debent XII denarios. 

Johannes filius quondam (dg: van) Theoderici van den Berne van der 

Smedebroec domum (dg: et d) domistadium et ortum sitos in parochia de 

Zonderwijc inter hereditatem domini Ghiselberti van den Broec presbitri 

ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Ghisberti van den Broec 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni die Rademaker 

filio Jacobi die Rademaker ab eodem hereditarie (dg: pacci) possidendos 

pro censu domini fundi et pro duobus solidis communis pagamenti mense 

sancti spiritus in Zonderwijc et pro hereditaria paccione septem 

lopinorum siliginis mensure de Oerle Godefrido filio dicti quondam 

Theoderici van den Berne exinde prius solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione decem et septem lopinorum siliginis mensure de Oerle 

danda sibi et solvenda ab alio purificationis et in dicta domo tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum supra) Willelmus et 

Arnoldus datum in crastino Valentini. 

 

BP 1179 p 133r 09 ±do 15-02-1392. 

Johannes van den Borne zvw Alardus verkocht aan Gerongius zvw Willelmus gnd 

die Cepper een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelegen stuk land, onder 

Gestel bij Herlaer, naast een kamp gnd des Groten Hoeve, beiderzijds tussen 

een gemene weg, met een eind strekkend aan Emondus van Rode, reeds belast 

met ¼ oude groot, ¼ gulden pieter en een b-erfcijns van 20 schelling 
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voornoemd geld aan de koper. 

 

Johannes van den Borne filius quondam Alardi hereditarie (dg: vent) 

vendidit Gerongio filio quondam Willelmi dicti die Cepper hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex domo area 

#et# orto et pecia terre sibi adiacente sitis infra parochiam de Ghestel 

prope Herlaer (dg: inter) iuxta campum dictum des Groten Hoeve inter 

communem plateam ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Emondi de Rode ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta (dg: ex uni) quarta parte unius 

grossi antiqui (dg: et he) #et# quarta pars unius gulden (dg: gulden) 

peter atque (dg: XXL) hereditario censu XX solidorum dicte monete dicto 

emptori annuatim exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

(dg: datum s) W et Vladeracken. 

 

BP 1179 p 133r 10 vr 23-02-1392. 

Gloria dvw Henricus gnd Kelner van Bucstel verkocht aan Walterus zvw 

Walterus van Oerle de helft in een beemd, gnd die Hulsdonk, in Boxtel, 

tussen Sophia van den Cloet enerzijds en hr Henricus die Custer priester 

anderzijds, belast met 2½ oude groot grondcijns. 

 

Gloria filia quondam Henrici dicti Kelner de Bucstel cum tutore 

medietatem #ad se spectantem in# prati! die Hulsdonc vocati siti in 

parochia de Bucstel inter hereditatem Sophie van den Cloet ex uno et 

inter hereditatem domini Henrici die Custer presbitri ex alio ut dicebat 

(dg: here) #vendidit (dg: dedit ad hereditarium censum)# Waltero filio 

quondam Walteri de Oerle (dg: ab eodem hereditarie possidendam pro duobus 

et dimidio antiquis #grossis# domino fundi exinde solvendis dandis etc et 

pro hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie purificationis ex dicta) !medietate promittens cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere #exceptis duobus et dimidio 

antiquis grossis domino [fundi]# (dg: et alter repromisit et ad 

medietatem alterius medietatis dicti prati ad se spectantem dicti prati 

ad pignus imposuit. Testes datum supra) Testes Erpe et Raet datum in 

crastino Petri ad cathedram. 

 

BP 1179 p 133r 11 vr 23-02-1392. 

Gheerlacus zvw Henricus Kolne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus filius quondam Henrici (dg: Ke) Kolne prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 133r 12 do 15-02-1392. 

Johannes van den Broec zvw Arnoldus van den Loe droeg over aan Johannes van 

Achel zvw Johannes van Achel een b-erfcijns van 15 gulden geld van Holland 

of van Gelre of ander paijment van dezelfde waarde, die Johannes van den 

Loe zvw voornoemde Arnoldus van den Loe beloofd had aan zijn voornoemde 

broer Johannes van den Broec, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle 

erfgoederen van voornoemde Johannes van den Loe, gelegen onder Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Olland. 

 

Johannes van den Broec filius quondam (dg: Jo) Arnoldi van den Loe 

hereditarium censum quindecim aureorum florenorum dictorum communiter 

gulden monete Holl[andie] (dg: seu) sive Ghelrie boni auri et iusti 

ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem Johannes van den Loe 

filius dicti quondam Arnoldi van den Loe [promiserat] se daturum et 

soluturum dicto Johanni van den Broec suo fratri hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus dicti Johannis van 

den Loe quocumque [locorum infra parochiam] de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Ollant consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: cum) Johanni de Achel filio (dg: Jo) quondam Johannis de 
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Achel cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: s) deponere (?dg: testes datum supra) Testes (dg: Vladeracken) 

Neijnsel et Vladeracken datum in cr[astino] Valentini. 

 

1179 mf2 E 03 p. 134. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1392. 

 

BP 1179 p 134v 01 do 15-02-1392. 

Henricus Luten soen verkocht aan Johannes van Houthem een n-erfpacht van ½ 

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

een akker, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Lutteleinse Boenre, tussen 

Gerardus van den Acker enerzijds en Johannes van Kilsdonc anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia. 

 

Henricus (dg: Luce) Luten soen hereditarie vendidit Johanni de Houthem 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

(dg: p) hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro 

terre sito in parochia de Scijnle in loco dicto in die Lutteleijnssche 

Boenre inter hereditatem Gerardi van den Acker ex uno et inter 

hereditatem Johannis de (dg: Kils) Kilsdonc ex alio promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu X 

solidorum antique pecunie exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes Willelmus et Arnoldus datum in crastino Valentini. 

 

BP 1179 p 134v 02 do 15-02-1392. 

Gheerlacus Josep verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus Josep prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 03 do 15-02-1392. 

Johannes zvw Petrus van Stripe verkocht aan Petrus zvw Ghevardus van Essche 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 2 hoeven, (1) in Esch, (2) in Vught Sint-

Petrus, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

-. 

Johannes filius quondam Petri de Stripe hereditarie vendidit Petro filio 

quondam Ghevardi de Essche hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) Martini 

et in Busco (dg: B) tradendam ex (dg: se) duobus mansis dicti venditoris 

(dg: s) quorum unus in parochia de Essche et alter in parochia de Vucht 

sancti Petri sunt situati et ex attinentiis dictorum duorum mansorum 

singulis et universis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 04 do 15-02-1392. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen, waarin wijlen voornoemde Gerardus Vilt 

was overleden. 

 

Solvit. 

Gerardus (dg: Vilt) Vilt filius naturalis quondam Gerardi (dg: Vl) Vilt 

omnes vendiciones et alienaciones cum bonis quibuscumque in quibus dictus 

quondam Gerardus (dg: Vilt) Vilt decessit calumpniavit. (dg: Testes datum 

supra). Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 05 do 15-02-1392. 

De broers Everardus en Willelmus, kvw Willelmus die Rademaker van Halle, en 

Petrus zvw Petrus Reijners soen ev Katherina dvw voornoemde Willelmus 

droegen over aan Henricus die Rode zvw Henricus die Rode van Hal 1/5 deel 
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dat aan Elizabeth dvw voornoemde Willelmus Rademaker gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Willelmus, onder Boxtel, ter plaatse gnd Hal, uitgezonderd een huis en tuin 

van wijlen voornoemde Willelmus, aldaar, tussen Petrus Scuermans soen 

enerzijds en Johannes die Leeuwe anderzijds. 

 

Everardus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi die Rademaker de 

(dg: Hoelt) #Halle# et Petrus (dg: Reijners soen) filius quondam Petri 

Reijners soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris flie dicti 

quondam Willelmi (dg: omnia et) unam quintam partem (dg: eis de morte 

quondam) #que# Elizabeth filie dicti quondam Willelmi Rademaker #de morte 

suorum parentum# successione erat advoluta in omnibus (dg: bonis et) 

hereditatibus dicti quondam Willelmi quocumque locorum infra parochiam de 

Bucstel ad locum dictum Hal sitis exceptis in hiis domo et orto #dicti 

qondam Willelmi# sitis ibidem inter hereditatem Petri Scuermans soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis die (dg: Leeuwe ex a) Leeuwe ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Henrico die Rode filio (dg: He) 

quondam Henrici die Rode de Hal promittentes warandiam et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 06 do 15-02-1392. 

Voornoemde Henricus die Rode beloofde aan voornoemde Everardus zvw 

Willelmus die Rademaker van Halle een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd 1/5 deel. 

 

(dg: He) Dictus Henricus die Rode promisit se dicto Everardo hereditariam 

paccionem quatuor (dg: lib) lopinorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dicta quinta parte. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 07 do 15-02-1392. 

Voornoemde Henricus die Rode beloofde aan voornoemde Willelmus zvw 

Willelmus die Rademaker van Halle een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd 1/5 deel. 

 

Dictus Henricus promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis eodem modo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 08 do 15-02-1392. 

Voornoemde Henricus die Rode beloofde aan voornoemde Petrus zvw Petrus 

Reijners soen een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd 1/5 deel. 

 

Dictus Henricus promisit se !d soluturum dicto Petro hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 09 do 15-02-1392. 

Henricus van Hoemen ev Mechtildis en Erenbertus zv Johannes gnd Erenbrechts 

van Kessel ev Maria, dvw Hubertus van Hellu, droeg over aan Johannes die 

Sluijter zvw Johannes Sluijter van Haren de helft, die aan hen en Hadewigis 

dvw voornoemde Hubertus van Hellu behoort, in een b-erfcijns van 45 

schelling, die Goeswinus van Haren moest betalen aan wijlen Arnoldus Pape 

zvw Bertoldus van Hoesdinne, gaande uit erfgoederen in Haaren bij Megen. 

Voornoemde Hadewigis zal nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Solvit. 

Henricus de Hoemen maritus et tutor Mechtildis sue uxoris et Erenbertus 

filius Johannis dicti Erenbrechts de Kessel maritus et tutor legitimus 

Marie sue uxoris filiarum (dg: d) quondam Huberti de Hellu medietatem ad 

ipsos et ad Hadewigem filiam dicti quondam Huberti de Hellu spectantem in 



Bosch’ Protocol jaar 1392 03. 

 

56 

hereditario censu quadraginta quinque solidorum quem Goeswinus de Haren 

Arnoldo quondam Pape filio quondam Bertoldi de Hoesdinne solvere 

consuevit et tenebatur annuatim et hereditarie ex hereditatibus sitis in 

Haren prope Megen ut dicebat hereditarie supportavit Johanni die Sluijter 

filio quondam Johannis Sluijter de Haren promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte #et# dicte Hadewigis deponere et 

quod ipsi dictam Hadewigem perpetue talem habebunt quod nunquam presumet 

se jus in dicto censu habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 10 do 15-02-1392. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 88, inv.nr. 40.088, 15-02-1392; monete pro tempore 

solucionis dicti census in Buschoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes Creenken nzv Henricus Moelner van Herlaer verkocht aan Mechtildis 

van Werva, tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch, een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit huis, erf en tuin van verkoper, in 

Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van wijlen Petrus van 

Craendonc enerzijds en erfgoed van wijlen Gobelinus van Os 

wollenklerenwever anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld. 

 

Johannes Creenken filius (dg: He) naturalis Henrici Moelner de Herlaer 

hereditarie vendidit Mechtildi de Werva ad opus infirmarie maioris curie 

beghinarum in Busco hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo area et orto 

dicti venditoris sitis in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter 

hereditatem quondam Petri de Craendonc ex uno et inter hereditatem 

quondam Gobelini de Os textoris laneorum ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quinque librarum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 11 do 15-02-1392. 

Johannes zv Hermannus die Diet verkocht aan Denkinus van der Eijcke een 

n-erfrente van 5 hoender, gnd Mertse Hoenre, met Maria Hemelvaart in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en ongeveer 7 lopen 

aangelegen roggeland, in Heeswijk, tussen Johannes van den Eijnde enerzijds 

en Elizabeth des Pipers anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, reeds belast met 2 penning cijns aan de naburen aldaar. De brief 

overhandigen aan hr Gerardus Groij. 

 

Solvit. 

Johannes filius (dg: quondam) Hermanni die Diet hereditarie vendidit 

Denkino van der (dg: Eijcke) Eijcke hereditarium (dg: ce) redditum 

quinque pullorum #dictis! Mertsche Hoenre# solvendum anno quolibet 

hereditarie (dg: .. nat) #ascensionis# beate Marie et in Busco tradendum 

ex domo area et orto et (dg: pecia terre) septem lopinatis terre 

siliginee #vel circiter# sibi adiacentibus sitis in [parochia] de 

Hezewijc inter hereditatem Johannis van den Eijnde ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth des Pipers ex alio tendentibus cum utroque fine ad 

communitatem ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis duo! denariis census vicinis ibidem 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera 

domino Gerardo Groij. 

 

BP 1179 p 134v 12 do 15-02-1392. 

Johannes szv Willelmus gnd Mijnnemere verhuurde aan Gerardus zv Thomas gnd 

Hillen soen 2 morgen land, voor de plaats gnd Oeteren, tussen Rodolphus 

Koijt enerzijds en Johannes van de Kelder anderzijds, voor een periode van 

6 jaar, ingaande heden. 
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Solvit. 

Johannes gener Willelmi dicti Mijnnemere duo iugera terre sita ante locum 

dictum Oeteren inter hereditatem Rodolphi Koijt ex (dg: ..) uno et inter 

hereditatem Johannis de Penu ex alio locavit Gerardo filio Thome dicti 

Hillen soen ab eodem ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium (dg: anno) promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 13 do 15-02-1392. 

Johannes van Brolijo gaf uit aan Ghibo van der Heijden een stuk land, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Henricus Oneven 

enerzijds en Johannes Wouters soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, en 8 hoederen, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, belast met recht van weg tbv hen die 

erfgoederen, erachter gelegen, verworven hadden van voornoemde Johannes van 

Brolijo. 

 

Johannes de Brolijo peciam terre sitam in parochia sancti Lamberti de 

Vucht in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Henrici Oneven ex uno et 

inter hereditatem Johannis Wouters soen ex alio dedit et hereditariam 

paccionem (dg: Ghibo) Ghiboni van der Heijden ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione septem sextariorum siliginis mensure 

de Busco et (dg: pro) octo (dg: lo) pullorum danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: testes datum supra) salva tamen unicumque persone via 

eundi redeundi et pergendi ad minus dampnum per dictam peciam terre qui 

hereditates sitas retro dictam peciam terre erga dictum Johannem de 

Brolijo acquisiverat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 14 do 15-02-1392. 

Voornoemde Ghibo van der Heijden en Egidius Maes soen van den Dijstelberch 

beloofden aan Johannes van Brolijo 21 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Dictus Ghibo van der Heijden et Egidius Maes soen van den Dijstelberch 

promiserunt Johanni de Brolijo XXI Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 134v 15 do 15-02-1392. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt, zijn broer Johannes en Arnoldus zvw 

Jacobus van Gheel beloofden aan Bertoldus Voegt 323 mud hop23, Bossche maat, 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: ?dictus) Andreas filius Jacobi van den (dg: Noddel) Noddenvelt 

Johannes eius frater et Arnoldus filius quondam Jacobi de Gheel 

promiserunt Bertoldo Voegt CCC et XXIII modios lupuli mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 134v 16 do 15-02-1392. 

De eerste twee zullen Arnoldus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Arnoldum indempnem. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 E 04 p. 135. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1392. 

                         
23 Zie → BP 1180 p 039r 06 do 20-11-1393, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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 Sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1392. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 17-02-1392. 

 

BP 1179 p 135r 01 do 15-02-1392. 

Johannes van Halle die Rademaker en zijn kinderen Johannes, Everardus, 

Henricus, Theodericus en Aleijdis verkochten aan Nijcholaus zvw Johannes 

van den Boelinc van Megen een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Lambertus van Luijssel enerzijds en erfgoed van Johannes 

van der Oeteren anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan het gemene water, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes de Halle (dg: roti) die Rademaker Johannes Everardus Henricus et 

Theodericus et Aleijdis eius liberi cum tutore (dg: ?aream) domum area[m 

et] ortum sitos in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem 

Lamberti de Luijssel ex uno et inter hereditatem Johannis van der Oeteren 

ex alio ten[dentes] a communi platea retrorsum ad communem (dg: p) aquam 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao filio quondam Johannis van 

den Boelinc de Megen promittentes cum tu[tore] super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini (dg: ducis) ducis 

et exinde solvendo. Testes Rover et Neijnsel datum in crastino Valentini. 

 

BP 1179 p 135r 02 do 15-02-1392. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Johannes van den Boelinc van Megen beloofde aan 

voornoemde Johannes van Halle die Rademaker en zijn kinderen Johannes, 

Everardus, Henricus, Theodericus en Aleijdis een n-erfcijns van 3½ oude 

groot en 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde 

goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum dictis venditoribus hereditarium censum 

(dg: tre) trium et dimidii grossorum aureorum denariorum antiquorum et 

trium librarum monete hereditarie (dg: mediatim Johannis et mediatim 

Domini et prmo termino) nativitatis Domini ex (dg: d) premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 135r 03 ±do 15-02-1392. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker beloofde aan Johannes van Halle 

den Rademaker 58½ Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris promisit 

Johanni de Halle den Rademaker (dg: centum et XVII Hol) #quinquaginta 

octo et dimidium# Gelre gulden seu valorem (dg: mediatim) penthecostes 

(dg: et mediatim nativitatis Domnii proxime futurum) proxime futurum 

persolvendos et (dg: tm totidem in festo nativitatis Domini proxime 

futuro) persolvendos. 

 

BP 1179 p 135r 04 ±do 15-02-1392. 

Voornoemde Nijcholaus en Andreas beloofden aan voornoemde Johannes van 

Halle 58½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

+. 

Dicti (dg: Andreas et) Nijcholaus et Andreas promiserunt dicto Johanni de 

Halle quinquaginta octo et dimidium Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum (dg: persolvendos). 

 

BP 1179 p 135r 05 ±do 15-02-1392. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde voornoemde Andreas schadeloos te houden van 

voornoemde 58½ Gelderse gulden. 
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Dictus Nijcholaus promisit dictum Andream de dictis LVIII et dimidio 

Gelre gulden indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 135r 06 ±do 15-02-1392. 

Nijcholaus zvw Johannes gnd van den Boevinc van Megen ev Mechtildis dvw 

Arnoldus zvw Lambertus Bakker verkocht aan Andreas zvw voornoemde Arnoldus 

zvw Lambertus Bakker 1/5 deel, dat aan voornoemde Mechtildis gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in een huis en erf van voornoemde wijlen 

Arnoldus, in Den Bosch, aan de plaats gnd Weverplaats, tussen erfgoed van 

eertijds voornoemde Arnoldus gnd Megghelini Bakker enerzijds en een 

straatje anderzijds, alsmede in brouwgereedschap van voornoemde wijlen 

Arnoldus. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis dicti van den Boevinc de Megen maritus 

tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Arnoldi 

filii quondam (dg: Arnoldi Lem) Lamberti pistoris unam quintam partem 

dicte Mechtildis de morte quondam parentum eiusdem Mechtildis successione 

advolutam in domo et area dicti quondam Arnoldi sita in Busco ad locum 

dictum Weverplaets inter hereditatem dudum dicti Arnoldi dicti Megghelini 

pistoris ex uno et inter quendam viculum tendentem ibidem (dg: v) ex alio 

atque in instrumentis braxatoris dictis brouwghetou dicti quondam Arnoldi 

(dg: uni) universis ut dicebat (dg: su) hereditarie vendidit Andree filio 

dicti quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 135r 07 vr 16-02-1392. 

Arnoldus Vrient van Waderle en Johannes van den Berge van Dommellen 

beloofden aan Egidius Coptiten 28 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle et Johannes van den Berge van Dommellen 

promiserunt Egidio Coptiten XXVIII Hollant gulden (dg: vel valorem) ad 

pasca proxime persolvendos. Testes ?W et Vladeracken datum sexta post 

Valentini. 

 

BP 1179 p 135r 08 vr 16-02-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 135r 09 za 17-02-1392. 

Johannes gnd Buekentop verkocht aan zijn broer hr Theodericus Buekentop 

priester, tbv Johannes en Gertrudis, nkv voornoemde hr Theodericus 

Buekentop, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, en 2 steen vlas bereid tot de 

hekel erfrente, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, welke pacht van 6 mud 

en 2 steen vlas voornoemde Johannes met Kerstmis in Den Bosch beurt, gaande 

uit een huis en schuur met ondergronden, tuion, akker en beemd, 

aaneengelegen, gnd die Dorseldonk, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de 

Wijbos, tussen Marcelius van Os enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welke goederen voornoemde Johannes in cijns uitgegeven had aan Albertus van 

Kessel zvw Walterus van Kessel voor een cijnshoen, de grondcijns en voor 

voornoemde pacht van 6 mud en 2 steen vlas. Zou voornoemde Johannes of 

Gertrudis overlijden zonder wettig nageslacht dan gaan de pacht van 2 mud 

rogge en de 2 steen vlas naar de ander. Zouden beiden overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaan de pacht en 2 steen vlas naar andere nkv 

voornoemde hr Theodericus, als die er zijn, en anders naar de naaste erfg 

van voornoemde hr Theodericus. 
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Johannes dictus Buekentop hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam de hereditaria paccione (dg: qu) sex modiorum siliginis 

dicte mensure solvenda hereditarie termino solucionis et loco predictis 

atque duo (dg: mo) pondera dicta steen lini parati ad scalcrum 

hereditarii redditus solvenda anno quolibet hereditarie (dg: 

purificationis) termino solucionis et loco predictis quam paccionem sex 

modiorum siliginis dicte menure et duo pondera dicta steen lini dictus 

Johannes solvendas habet (dg: h) hereditarie termino solucionis (dg: p) 

et loco predictis de et (dg: de) ex domo et horreo cum suis fundis orto 

agro et prato eis adiacentibus #dictis die Dorseldonc# sitis in parochia 

de Scijnle ad locum dictum aen dWijbussche inter hereditatem Marcelii de 

Os ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio quos domum 

horreum cum suis fundis ortum agrum et pratum dictus Johannes dederat ad 

censum Alberto de Kessel filio quondam Walteri de Kessel scilicet pro uno 

pullo censuali et pro censu domini fundi annuatim exinde (dg: solven) de 

jure solvendis atque pro predicta paccione sex modiorum siliginis dicte 

mensure et pro predictis duobus ponderibus lini prout in litteris (dg: 

quas vidimus) hereditarie vendidit domino Theoderico (dg: Snoe) Buekentop 

presbitro suo fratri ad opus Johannis et (dg: Gerardi) #Gertrudis# 

puerorum naturalium eiusdem domini Theoderici Buekentop supportavit cum 

litteris et jure occacione promittens ratam servare et obligationem in 

dictis paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure et duobus 

ponderibus steen lini existentem deponere tali condicione quod dictus 

dominus Theodericus dictam paccionem duorum modiorum siliginis et duo 

steen lini ad eius vitam possidebit post eius decessum ad dictos (dg: d) 

Johannem et Gerardum eius pueros naturales hereditarie (dg: .) 

integraliter devolvendos hoc eciam addito si contingat aliquem dictorum 

Johannis et (dg: p Gerardi) #Gertrudis# puerorum naturalium decedere sine 

prole legitima genita vel generanda superviva remanente quod extunc dicta 

paccio duorum modiorum siliginis et duo pondera dicta steen lini ad 

alterum eorundem Johannis et (dg: Petri) #Gertrudis# supervivum 

remanentem integraliter devolventur et si contingat dictos Johannem et 

(dg: Gerardum) #Gertrudis# ambos decedere sine prole legitima ab eis seu 

eorum altero genita vel generanda superviva remanente quod extunc dicta 

paccio duorum modiorum siliginis et duo pondera dicta steen lini ad alios 

pueros naturales dicti domini (dg: Ge) Theoderici genitos (dg: vel) et 

generandos si quos pertunc vivere contingat in humanis alioquin ad 

proximores heredes dicti domini Theoderici post decessum dicti domini 

Theoderici et dictorum Johannis et (dg: Gerardi) #Gertrudis# suorum 

puerorum naturalium (dg: .) hereditario jure (dg: d..) devolvendos. 

Testes (dg: datum supra) Neijnsel et Raet datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1179 p 135r 10 za 17-02-1392. 

Hr Theodericus Buekentop priester zvw Henricus gnd Bukentop droeg over aan 

hr Johannes van Best priester, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Johannes, 3 

morgen uit 15 morgen land, van de gemeint van Den Bosch, bij Den Bosch, 

voor de plaats gnd die Merendonk, strekkend vanaf de plaats gnd die 

Merendonkse Dijk tot aan een kamp van Henricus van Laer enerzijds en de 

gemene steeg, aldaar, lopend voor de plaats gnd die Aelcampe? anderzijds, 

te weten de 3 morgen die in het midden van voornoemde 15 morgen liggen, 

zoals deze 3 morgen omgraven zijn, en aan wijlen voornoemde Henricus 

Buekentop waren overgedragen door Godefridus van Rode leerbewerker, en 

welke 3 morgen aan voornoemde hr Theodericus gekomen waren na erfdeling na 

overlijden van zijn voornoemde vader Henricus Buekentop. Zou voornoemde 

Johannes overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de 3 morgen naar 

naaste erfg van voornoemde hr Henricus. 

 

Dominus Theodericus Buekentop presbiter filius quondam Henrici dicti 

Bukentop tria iugera (dg: et quindecim) de quindecim iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco sitis prope Buscumducis ante locum dictum 
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die Merendonc tendentibus a loco dicto die Merendonchsche Dijc ad campum 

Henrici de Laer ex uno et inter communem stegam ibidem tendentem ante 

locum dictum die Aelcampe? ex alio videlicet illa tria iugera terre que 

sita sunt in medio dictorum quindecim iugerum terre prout dicta tria 

iugera terre ibidem sita sunt et circumfossata supportata dicto quondam 

Henrico Buekentop a Godefrido de Rode frunitore prout in litteris et que 

tria iugera terre (dg: cir) dicto domino Theoderico (dg: mediante here) 

de morte dicti quondam Henrici Buekentop sui patris sunt advoluta et sibi 

mediante hereditaria (dg: p) divisione pridem habita inter ipsum et suos 

coheredes (dg: ces) cessit in partem prout in litteris #quas vidimus# 

continetur (dg: here) hereditarie supportavit domino Johanni de Best 

presbitro ad opus sui et ad opus Johannis sui filii naturalis cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et suorum coheredum deponere tali condicione quod dictus 

dominus Henricus dicta tria iugera terre ad eius vitam possidebit post 

eius decessum ad dictum Johannem eius filium naturalem hereditario jure 

devolvenda et si contingate dictum Johannem decedere sine prole legitima 

ab eodem Johanne genita vel generanda superviva remanente quod extunc 

dicta tria iugera terre post decessum dictorum (dg: He) domini Henrici et 

Johannis sui filii naturalis ad heredes proximores dicti domini Henrici 

hereditario jure devolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 135r 11 za 17-02-1392. 

Johannes Herinc zv Johannes Herinc droeg over aan Goeswinus van der Dijesen 

30 Gelderse gulden, aan hem beloofd24 door Johannes van Visschel. 

 

Johannes Herinc filius Johannis Herinc (dg: trigint) triginta aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Johanne 

de Visschel prout in litteris supportavit Goeswino van der Dijesen cum 

litteris et jure. 

 

1179 mf2 E 05 p. 136. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 17-02-1392. 

 Dominica post Valentini: zondag 18-02-1392. 

 in profesto Petri ad cathedram: woensdag 21-02-1392. 

 in crastino Petri ad cathedram: vrijdag 23-02-1392. 

 

BP 1179 p 136v 01 za 17-02-1392. 

Leonius zvw Johannes van de Kelder gaf uit aan Henricus van Huesselingen 

een erfgoed gnd de Oude Hof te Kelder, in Erp, tussen voornoemde Leonius 

enerzijds en Henricus die Fraij anderzijds, strekkend vanaf de gemeint 

achterwaarts tot aan de sloot van Johannes van den Grave, met geheel de 

sloot tussen dit erfgoed en voornoemde Henricus Fraij; de uitgifte 

geschiedde voor 4 oude groten tournoois en een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Erp, met Lichtmis op het onderpand te leveren. De sloot, tussen 

dit erfgoed en het andere erfgoed van voornoemde Leonius zal 

gemeenschappelijk zijn van voornoemde Leonius en Henricus van Huesselingen, 

maar ze mogen niets in die sloot gooien. Elk van beiden mag, als de ander 

akkoord gaat, de sloot uitgraven en het vrijkomende land dan op zijn 

erfgoed gooien. De vissen in de sloot behoren uitsluitend aan voornoemde 

Leonius. Als voornoemde Henricus van Huesselingen op voornoemd erfgoed 

gebouwd heeft, te weten achter, tussen erfgoed van voornoemde Johannes van 

Grave en het huis gnd de Kemenade van voornoemde Leonius, dan zullen die 

gebouwen harde dakbedekking hebben. Voornoemde Leonius beloofde dat zijn 

onmondige broer Johannes, zodra hij meerderjarig is, hiermee zal instemmen. 

 

Leonius filius quondam Johannis de Penu quandam hereditatem dictam den 

Auden Hof te Kelder sitam in parochia de Erpe inter hereditatem dicti 

                         
24 Zie ← BP 1179 p 050v 06 vr 26-05-1391, belofte op 25-12-1392 30 Gelre 

gulden te betalen. 
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Leonii ex uno et inter Henrici die (dg: Fraij Froij) Fraij ex alio 

tendentem a communitate retrorsum ad (dg: hereditatem) #fossatum# 

Johannis van den Grave cum integro fossato sito inter (dg: d) primodictam 

hereditatem et inter hereditatem dicti (dg: .) Henrici Fraij (dg: et cum 

medietate) dedit ad hereditariam! Henrico de Huesselingen ab eodem 

hereditarie possidendam pro quatuor antiquis grossis Turonensibus (dg: 

de) et pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Erpe 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra hereditatem 

predictam tradenda ex premissis addita condicione sequente quod fossatum 

(dg: con) situm et consistens inter primodictam hereditatem et inter 

dictam reliquam hereditatem dicti Leonii erit perpetue communis dictorum 

Leonii et Henrici de Huesselingen sed nullus eorum poterit aliquid 

proicere vel p....ere in dicto fossato (dg: uter) ipsi tamen Leonius et 

Henricus seu eorum alter poterint libere dictum fossatum (dg: ab) 

effodere et purgare quod exponetur opgraven (dg: dummo et qu) et terram 

exinde proiciendam et effodiendam supra hereditatem alterius eorum a qua 

effoditur proicere dummodo (dg: qu) quando eis vel eorum alteri placuerit 

sed (dg: di) piscatoria eiusdem fossati #cum piscibus in eodem 

consistentibus# solummodo spectabit perpetue ad dictum Leonium hoc addito 

quod #si# dictus Henricus de Huesselingen (dg: numquam ed) imposterum 

edificaverit in #primo#dicta hereditate scilicet in !retro (dg: in 

primodicta hereditate) inter hereditatem dicti Johannis de Grave et inter 

domum dictam die Kemenade predicti (dg: Leonii) Leonii quod huiusmodi 

edificia (dg: erg) erunt tecta de duro tecto vel cum tecto dicto int 

torke? et secundum istas (dg: pro) condiciones promisit super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et quod ipse Johannem suum 

fratrem quamcito ad annos pubertatis pervenerit (dg: super) huiusmodi 

donacioni ad pactum faciet consentire et promittere super omnia premissa 

(dg: p) pro dicta paccione warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes (dg: d) Neijnsel et Raet datum sabbato post 

Valentini. 

 

BP 1179 p 136v 02 za 17-02-1392. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 03 za 17-02-1392. 

Hr Johannes van Broechoven investiet van Erp beloofde aan voornoemde 

Henricus van Huesselingen 40 Gelderse gulden, 33 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, en 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis aanstaande te 

betalen en te leveren. 

 

Dominus Johannes de Broechoven investitus de Erpe promisit dicto Henrico 

XL Gelre gulden scilicet (dg: XXXIII) #XXXIII# gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato et unum modium siliginis mensure de Erpe ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 04 za 17-02-1392. 

Rutgherus van Gheldorp en zijn vrouw Elizabeth wv Ghibo Herinc droegen over 

aan Johannes zv Henricus van Vladeracken een b-erfcijns van 12 schelling, 

uit een b-erfcijns van 37 schelling 2½ penning gemeen paijment, die de stad 

Den Bosch beurt, gaande uit 7 morgen 1 hont 7 roeden land, behorend aan 

voornoemde Elizabeth, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

welke cijns van 37 schelling 2½ penning voornoemde Elizabeth gekocht had 

van de stad Den Bosch, te weten die cijns van 12 schelling, die de stad 

beurde uit 2 morgen land van wijlen voornoemde Ghibo, ter plaatse gnd 

Spijc. 

 

Rutgherus de Gheldorp maritus legitimus Elizabeth sue uxoris (dg: f) 

relicte quondam Ghibonis Herinc et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 
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tutore hereditarium censum XII solidorum de hereditario censu triginta 

septem solidorum et duorum et dimidii denariorum communis pagamenti quem 

(dg: s censu d) oppidum de Busco solvendum habuit hereditarie ex septem 

iugeribus uno hont et septem virgatis ad dictam Elizabeth spectantibus de 

mille iugeribus terre communitatis oppidi de Busco (dg: venditum) quem 

censum XXXVII solidorum et duorum et dimidii (dg: denariorum dicta) 

denariorum dicta Elizabeth erga oppidum de Busco emendo acquisiverat 

prout in litteris vero sigillo continetur quas vidimus scilicet illum 

censum XII solidorum quem dictum (dg: .) oppidum solvendum habuit ex 

duobus iugeribus terre dicti quondam Ghibonis sitis in loco dicto Spijc 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni filio Henrici de 

Vladeracken promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 05 za 17-02-1392. 

Johannes van Ghestel en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan 

Henricus Bierman 30 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Johannes de Ghestel et Arnoldus Sta de Penu promiserunt Henrico Bierman 

XXX Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Vladeracken et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 06 za 17-02-1392. 

Johannes beloofde Arnoldus Stamelart schadeloos te houden. 

 

Solvit grossum. 

Johannes promisit Arnoldum Sta indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 07 zo 18-02-1392. 

Willelmus zv mr Willelmus Hondertmarcke verklaarde ontvangen te hebben van 

Rodolphus Hacke kramer (1) het geld dat voornoemde Rodolphus aan 

eerstgenoemde Willelmus verschuldigd was wegens de helft van een huis en 

erf in Den Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van Wellinus Scilder welke 

helft voornoemde Rodolphus van eerstgenoemde Willelmus verworven had, (2) 

alle andere geldbedragen en schulden die voornoemde Rodolphus aan 

eerstgenoemde Willelmus schuldig was. 

 

Willelmus filius magistri Willelmi Hondertmarcke palam recognovit sibi 

per Rodolphum Hacke institorem fore plenarie satisfactum a tota pecunia 

quam dictus (dg: p) Rodolphus debebat primodicto Willelmo occacione 

medietatis domus et aree site in Busco ad forum contigue iuxta 

hereditatem Wellini Scilder quam medietatem dictus Rodolphus prius erga 

(dg: d) primodictum #Willelmum# acquisiverat ut dicebat atque (dg: de) ab 

omnibus (dg: aliarum) #aliis# pecunie summis (dg: qu de) et debitis quas 

et que et quas dictus Rodolphus debebat primodicto Willelmo a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes W et Arnoldus datum dominica post Valentini. 

 

BP 1179 p 136v 08 zo 18-02-1392. 

Elizabeth wv Nijcholaus van Zochel dvw Johannes Heijmerics soen, haar zoon 

Johannes en Jacobus Loze beloofden aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis, 16 

gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) en de andere helft met Sint-Remigius 

over een jaar (wo 01-10-1393). 

 

Elizabeth relicta quondam Nijcholai de Zochel filia quondam Johannis 

Heijmerics soen Johannes eius filius et Jacobus Loze promiserunt (dg: 

Jaco) Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus XVI gulden scilicet XXX 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum (dg: futurum) et mediatim a festo Remigii proxime futuro 
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ultra annum persolvendos. Testes (dg: datum) Neijnsel et Arnoldus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 136v 09 zo 18-02-1392. 

De twee eersten zullen de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Duo primi servabunt alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 10 zo 18-02-1392. 

Mijchael zv Walterus gnd Marien soen van den Berghe en Jacobus zvw Paulus 

zvw Henricus gnd die Man verkochten aan Gerardus van Lijt zvw Willelmus 

Clijnge een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit een akker, gnd die Langakker, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Luttelliemde, tussen Willelmus van den Velde enerzijds en kvw Johannes van 

den Velde anderzijds. 

 

Mijchael filius (dg: q) Walteri dicti Marien soen van den Berghe et 

Jacobus filius quondam Pauli filii quondam Henrici dicti die Man 

hereditarie vendiderunt Gerardo (dg: -s f) de Lijt filio quondam Willelmi 

Clijnge hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

Remigii ex quodam agro dicto die Langacker sito in parochia de Bucstel in 

loco dicto Luttellijemde inter hereditatem Willelmi van den Velde ex uno 

et inter hereditatem (dg: Joh) liberorum quondam Johannis van den Velde 

ex alio promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: excepto) et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 136v 11 zo 18-02-1392. 

Jacobus van Gheel zvw Egidius verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Gheel filius quondam Egidii (dg: ...) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 12 zo 18-02-1392. 

Gerardus van Uden beloofde aan de secretaris, tbv Thomas Assinarius etc, 48 

Gelderse gulden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392; 11+31+14=56 dgn) te 

betalen. 

 

(dg: .) Gerardus de Uden promisit (dg: Ade Johanni de Globo) #mihi# ad 

opus Thome Assinarii etc XLVIII Gelre #gulden# ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 136v 13 wo 21-02-1392. 

Johannes Kreenken zvw Henricus Moelner beloofde aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 34 Gelderse gulden of de waarde en 12 plakken met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Johannes Kreenken filius quondam Henrici Moelner promisit Jordano filio 

Arnoldi Tielkini XXXIIII Gelre gulden vel valorem et XII placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Rover et Raet datum in 

profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1179 p 136v 14 vr 23-02-1392. 

Johannes Stevens soen beloofde aan Nicholaus van Kessel dat hij 2 roeden 

maasdijk zal onderhouden, in Meerwijk, tegenover het kamp gnd die Hornok 

Kamp, tussen de dijk van kvw Theodericus Nobel enerzijds en de dijk van 

Jacobus zv Theodericus Luwe anderzijds, zó dat voornoemde Nicholaus, zijn 

erfgenamen en erfgoederen aldaar hiervan geen schade zullen ondervinden. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 03. 

 

65 

Johannes Stevens soen promisit super habita et habenda Nicholao de Kessel 

quod ipse Johannes duas virgatas aggeris Mose sitas in jurisdictione de 

Meerwijc in opposito campi dicti die Hornoc Camp inter aggerem liberorum 

quondam Theoderici Nobel et inter aggerem Jacobi filii Theoderici Luwe ut 

dicebat in bona disposicione tenebit et conservabit taliter videlicet 

quod dicto Nicholao nec suis heredibus neque hereditatibus ipsius 

Nicholai ibidem sitis dampna exinde non eveniant in futurum. Testes Tijt 

et Raet datum in crastino Petri ad cathedram. 

 

1179 mf2 E 06 p. 137. 

 in crastino Petri ad cathedram: vrijdag 23-02-1392. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 08-03-1392. 

 Quarta post invocavit: woensdag 06-03-1392. 

 

BP 1179 p 137r 01 vr 23-02-1392. 

Aleijdis dvw Henricus gnd Vaeke van Oijen verkocht aan Wiskinus zvw 

Theodericus Neven soen, tbv hem en Arnoldus Steijmpel, een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Windmolenberg 

naar die Baseldonkse Brug, tussen wijlen Henricus Buekentop enerzijds en 

erfgoed van wijlen Rodolphus Glorien soen anderzijds, aan haar verkocht25 

door Matheus gnd Snoec, hiervan uitgezonderd twee kamers met ondergrond 

aldaar, tussen erfgoed van Henricus van Baex enerzijds en het woonhuis van 

voornoemde Aleijdis anderzijds, welke kamers met ondergrond Bartolomeus gnd 

Meus zvw Godefridus gnd Marselijs soen in cijns26 verkregen had van 

voornoemde Aleidis. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici dicti Vaeke de Oijen cum tutore domum 

a[ream et] ortum si[tos in Busco in vico] tendente a loco dicto 

Wijnmolenberch usque ad pontem dictum die Baseldoncsche Bru[gge inter] 

hereditatem quonda[m] Henrici Buekentop ex (dg: alio) uno et inter 

hereditatem quondam Rodolphi Glorien soen ex alio venditos [sibi] a 

Matheo dicto Snoec prout in litteris salvis tamen dicte Aleidi et sibi 

libere reservatis de premissis duabus cameris cum suis fundis sitis 

ibidem inter hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter (dg: 

hereditatem) domum habitationis dicte Aleijdis ex alio [quas] duas 

cameras cum suis fundis Bartolomeus dictus Meus filius quondam Godefridi 

(dg: ..) dicti Marselijs soen erga dictam Aleidem ad censum acquisiverat 

ut dicebat hereditarie vendidit Wiskino filio quondam Theoderici Neven 

soen ad opus sui et ad opus Arnoldi Steijmpel supportavit cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem deponere dictis 

tamen duabus cameris cum earum fundis et condicionibus de dictis duabus 

cameris condicionatis semper exceptis. Testes Tijt et Raet datum in 

crastino Petri ad (dg: v) cathedram. 

 

BP 1179 p 137r 02 vr 23-02-1392. 

Aleidis dvw Henricus gnd Bake verkocht aan Johannes Vlijeger een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die Bartholomeus gnd Meus zvw Godefridus Marcelijs 

soen beloofd had aan voornoemde Aleidis, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit twee kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt van 

de plaats gnd Windmolenberg naar die Baseldonkse brug, tussen erfgoed van 

Henricus van Baex enerzijds en het woonhuis van voornoemde Aleidis 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat achterwaarts tot aan de 

gemene stroom. 

 

Aleidis filia quondam Henrici dicti Bake cum tutore hereditarium censum 

XX solidorum monete quem Bartholomeus dictus Meus filius quondam 

                         
25 Zie ← BP 1176 f 147r 02 do 13-09-1380, verkoop van het huis, erf en tuin. 
26 Zie → BP 1179 p 137r 02 vr 23-02-1392, verkoop van een cijns van 20 

schelling, die Bartholomeus gnd Meus zvw Godefridus Marcelijs soen uit deze 

twee kamers beloofd had. 
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Godefridi Marcelijs soen promiserat se daturum et soluturum dicte Aleidi 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex duabus cameris cum suis fundis 

sitis in Busco in vico tendente a loco dicto Wijnmolenberch versus pontem 

dictum die Baseldoncsche inter hereditatem Henrici de Baex ex uno et 

inter domum habitationis dicte Aleidis ex alio tendentibus a dicto vico 

retrorsum ad communem aquam ibidem decurrentem prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni (dg: V) Vlijeger supportavit cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem in dicto censu 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 137r 03 vr 23-02-1392. 

Nicholaus der Kijnder die Plaetmaker verkocht aan Gertrudis wv Nicholaus 

van Koelen een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Henricus Molen 

enerzijds en erfgoed van Johannes Jacobs soen anderzijds, welke cijns aan 

hem was verkocht door Johannes zvw Godefridus Moelner. 

 

Nicholaus der Kijnder die Plaetmaker hereditarium censum IIIIor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in vico dicto Huls inter hereditatem quondam 

Henrici Molen ex uno et inter hereditatem Johannis Jacobs soen ex alio 

venditum sibi a Johanne filio quondam Godefridi Moelner prout in litteris 

hereditarie vendidit Gertrudi relicte quondam Nichol[ai] de Koelen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 137r 04 ±vr 23-02-1392. 

Petrus zv Johannes Leijten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Johannis Leijten prebuit et reportavit. [Testes datum ut 

supra]. 

 

BP 1179 p 137r 05 ±vr 23-02-1392. 

Nicholaus gnd die Plaetmaker verkocht aan Gertrudis wv Nicholaus van Coelen 

een b-erfcijns27 van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur, tussen erfgoed 

van Arnoldus Bac die Spilmaker enerzijds en de stadsmuur anderzijds, welke 

cijns aan hem was overgedragen28 door Egidius van Ghoerle. 

 

Nicholaus dictus die Plaetmaker hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam 

hereditate sita in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi versus murum 

oppidi de Busco inter hereditatem Arnoldi Bac die Spilmaker ex uno et 

inter murum oppidi de Busco ex alio supportatum sibi ab Egidio de Ghoerle 

prout in litteris hereditarie v[endidit] Gertrudi relicte quondam 

Nicholai de Coelen supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte s[ui] deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
27 Zie → VB 1799 f 078v 01, ma 12-01-1394, Geertruijt wijf wilner Claes van 

Colen was gericht aen een erv[e] gelegen in tsHertogenbossche in een 

streetken streckende van der Vuchterstraten ter mueren wart der stat van 

tsHertogenbossche tusschen den erve Art Bac Spilmakers ende tusschen der 

mueren der vors stat van tsHertogenbossche overmids gebrec van erfcijns die 

die vors Geertruijt dair aen hadde ende Geertruijt vors heeft sij mechtich 

gemaect Jan horen soen. 
28 Zie ← BP 1177 f 322r 01 do 06-09-1386, overdracht van de cijns. 
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BP 1179 p 137r 06 ±vr 23-02-1392. 

Petrus zv Johannes Leijten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Iohannis Leijten prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 137r 07 ±vr 23-02-1392. 

Arnoldus Stamelart van Spanct ev Heijlwigis dvw Goeswinus Cnoden zvw 

Goeswinus Cnoden verkocht aan Judocus Bruijstens ¼ deel, dat aan hem en 

voornoemde Heijlwigis behoort, in een kamp, in Orthen, bij Maelstrem, naast 

Johannes gnd Cnode szv Elizabeth van Uden, zoals dit ¼ deel behoord had aan 

wijlen eerstgenoemde Goeswinus Cnoden, belast met dijken en waterlaten. 

 

Arnoldus Sta de Spanct maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Goeswini Cnoden filii quondam Goeswini Cnoden quartam 

partem ad se et dictam Heijlwigem spectantem in quodam campo sito in 

parochia de Orten prope Maelstrem iuxta hereditatem Johannis dicti Cnode 

generi Elizabeth de Uden (dg: ex uno et q) #prout dicta# quarta pars 

dicti campi ad primodictum quondam Goeswinum Cnoden spectare consuevit 

hereditarie vendidit (dg: Ja) Judoco Bruijstens promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus et aqueductibus ad 

dictam quartam partem de jure spectantibus. Testes Rover et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 137r 08 vr 08-03-1392. 

Theodericus Splijtaf ev Hilla dvw Johannes Erenbrechts soen van Nijsterle 

deed tbv Arnoldus zvw Ghibo gnd Corver afstand van (1) een stuk land, gnd 

die Boenre, in Nistelrode, ter plaatse gnd op Geen Els, tussen de gemeint 

enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds, (2) een stuk land, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd in Hard Bols Kamp, tussen de gemeint enerzijds 

en voornoemde Theodericus anderzijds, (3) een stuk land, in Nistelrode, 

naast de plaats gnd Hard Bols Kamp, tussen voornoemde Theodericus enerzijds 

en Lucas Brugmans anderzijds, (4) een stuk land, gnd die Bolst, in 

Nistelrode, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en Rodolphus des Volres 

anderzijds, (5) 3 roeden beemd, in Hees, ter plaatse gnd Sente Peters Kamp, 

naast wijlen Aleijdis Aijkens in het oosten. 

 

Theodericus Splijtaf maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie 

quondam Johannis Erenbrechts soen de Nijsterle super pecia terre dicta 

die Boenre sita in parochia de Nijsterle in loco dicto op Gheen Els inter 

communitatem ex uno (dg: et inter) et inter hereditatem dicti Theoderici 

ex alio item super pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in 

(dg: den Camp Hard Bols) Hard Bols Camp inter communitatem ex uno et 

inter hereditatem dicti Theoderici ex alio item super pecia terre sitam! 

in dicta parochia iuxta dictum locum Hard Bols Camp vocatum inter 

hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Luce Brugmans ex 

alio (dg: int h) item super (dg: super) pecia terre dicta die Bolst sita 

in dicta parochia inter (dg: dictam .) hereditatem dicti Theoderici ex 

uno et inter hereditatem Rodolphi des Volres ex alio item super (dg: s) 

tribus virgatis (dg: terre) prati sitis in parochia de (dg: Os) Hees in 

loco dicto Sente Peters Camp #iuxta# (dg: inter) hereditatem #quondam# 

Aleijdis (dg: Rodekens ex uno et inter) #Aijkens# in latere versus oriens 

et super jure ad opus Arnoldi filii quondam (dg: Gt) Ghibonis dicti 

Corver promittens ratam servare et oligationem ex parte sui deponere. 

Testes Neijnsel et Tijt datum sexta post invocavit. 

 

BP 1179 p 137r 09 vr 08-03-1392. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnende met “Yda wv Arnoldus zv 

Hadewigis” en “Erenbertus nzv Johannes zv Erenbertus gnd van Nijsterle” en 

Arnoldus zvw Ghibo gnd Corver beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 
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stellen aan Theodericus Splijtaf. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Yda relicta quondam 

Arnoldi filii Hadewigis et altera Erenbertus #filius# naturalis Johannis 

filii Erenberti dicti de Nijsterle et Arnoldus filius quondam Ghibonis 

dicti Corver promisit super omnia tradere Theoderico Splijtaf ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 137r 10 wo 06-03-1392. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 228, inv.nr. 1881, 06-03-1392; monete pro tempore solutionis dicti 

census in Buschoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes zvw Conrardus Kammeker verkocht aan Heilwigis dvw Johannes Braem, 

tbv Heilwigis, dvw voornoemde Johannes Braem en zijn laatste vrouw Oda, een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Godefridus van Lijt aan voornoemde Johannes 

beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een deel van een huis en erf in Den Bosch, naast de 

plaas gnd die Zile, welk deel ligt in een straatje dat loopt van voornoemde 

plaats Zile naar het huis van Postel, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Vijsevaze enerzijds en erfgoed van voornoemde Godefridus van Lijt 

anderzijds, en welk deel met een eind reikt aan erfgoed van Heilwigis gnd 

Pelgherijms en met het andere eind aan erfgoed van eerstgenoemde Johannes, 

zoals afgepaald. Zou voornoemde Heilwigis, dvw voornoemde Johannes Braem en 

zijn laatste vrouw Oda, sterven zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns 

naar de kinderen van wijlen voornoemde Johannes Braem en zijn eerste vrouw 

Heilwigis. 

 

Johannes filius quondam Conrardi Kammeker hereditarium censum (dg: quati) 

IIIIor librarum monete quem Godefridus de Lijt promiserat se daturum et 

soluturum dicto Johanni hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex (dg: quarta) #quadam# parte domus et aree site in Busco iuxta locum 

dictum die Zile et que pars sita est in viculo tendente a dicto loco Zile 

vocato versus domum de Postula inter hereditatem quondam Johannis (dg: 

..) Vijsevaze ex uno et inter hereditatem dicti Godefridi de Lijt ex alio 

et que pars tendit cum uno fine ad hereditatem Heilwigis dicte 

Pelgherijms et cum reliquo fine ad hereditatem primodicti Johannis in 

(dg: omni) ea quantitate qua dicta pars ibidem sita est et limitata prout 

in litteris hereditarie vendidit Heilwigi filie quondam Johannis Braem ad 

opus Heilwigis filie dicti quondam Johannis Braem ab ipso quondam Johanne 

et Oda ultima uxore dicti Johannis pariter genite supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere tali condicione si contingat dictam 

Heilwigem filiam dictorum quondam Johannis Braem (dg: ab) et Ode eius 

ultime uxoris mori sine prole legitima !mori extunc dictus census ad 

liberos ipsius quondam Johannis Braem ab ipso quondam Johanne Braem et 

Heilwige eius prima uxore pariter genitos aut ad eorum heredes 

revertetur. Testes Tijt et Vladeracken datum quarta post invocavit. 

 

BP 1179 p 137r 11 wo 06-03-1392. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 229, 06-03-1392. 

Johannes Kemmer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Kemmer prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 E 07 p. 138. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 09-03-1392. 

 

BP 1179 p 138v 01 ±za 09-03-1392. 

(dg: ....... ....... verkocht aan hr Henricus Buc, tbv hem en H). 

 

(dg: ....... ....... ....... legitime vendidit domino Henrico Bo Buc ad 

opus sui et ad opus H). 
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BP 1179 p 138v 02 ±za 09-03-1392. 

De broers Godefridus gnd Godde, Johannes en Lambertus, kvw Nijcholaus van 

Est, droegen over aan Gerardus zvw Conrardus Writer een huis en erf in Den 

Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Bruijstinus van Bogel 

enerzijds en een gemene weg lopend vanaf de gemene weg achterwaarts naar de 

stadsmuur anderzijds. 

 

Godefridus [dictus] Godde Johannes et Lambertus fratres liberi quondam 

Nijcholai de Est domum et aream sitam in Busco ultra pontem bladi inter 

hereditatem quondam Bruijstini de Bogel ex uno et inter communem viam 

tendentem a communi plathea retrorsum ad murum oppidi de Busco ex [alio] 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Gerardo filio quondam Conrardi 

Writer promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. 

 

BP 1179 p 138v 03 za 09-03-1392. 

Gerardus zvw Conrardus Writer gaf uit aan Hubertus zvw Nicholaus van Est 

een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen 

Bruijstinus van Bogel enerzijds en een weg lopend vanaf de gemene weg 

achterwaarts naar de stadsmuur anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns, en thans voor een n-erfcijns van 10 oude Vlaamse groten, een 

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

voornoemd huis en erf. De broers Godefridus gnd Godde, Johannes en 

Lambertus, kvw voornoemde Nicholaus van Est, deden tbv hun voornoemde broer 

Hubertus afstand. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer domum et aream sitam in Busco 

ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Bruijstini de Bogel ex uno 

et inter communem viam tendentem a communi plathea retrorsum ad murum 

oppidi de Busco #ex alio# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Huberto 

filio quondam Nicholai de Est ab eodem pro censu (dg: .) ducis inde 

solvendo dando etc et pro hereditario censu decem grossorum antiquorum 

Flandrensium dando dicto Gerardo ab alio mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex dicta domo et area promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex dicta domo et area. [Quo] 

facto Godefridus dictus Godde Johannes et Lambertus fratres liberi dicti 

quondam Nicholai de Est super dicta domo et area et super toto jure ad 

opus dicti Huberti eorum fratris hereditarie renunciaverunt promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Neijnsel et 

Vladeracken datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1179 p 138v 04 za 09-03-1392. 

Mr Wolphardus van Ghiessen beloofde aan Johannes zv Theodericus van Gherwen 

200 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) 

te betalen. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen promisit Johanni filio Theoderici de 

Gherwen IIc Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 138v 05 za 09-03-1392. 

Voornoemde mr Wolphardus beloofde aan voornoemde Johannes 100 Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Dictus magister Wolphardus promisit dicto Johanni C Gelre gulden vel 

valorem ad festum penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 138v 06 za 09-03-1392. 

Voornoemde mr Wolphardus beloofde aan voornoemde Johannes 126 Gelderse 
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gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Dictus magister Wolphardus promisit dicto Johanni C et XXVI Gelre gulden 

vel valorem ad dictum terminum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 138v 07 za 09-03-1392. 

Nicholaus van Baerle en zijn zoon Nicholaus verkochten aan hr Henricus Buc, 

tbv hem en zijn bloedverwante Heilwigis ev Willelmus Coelner, een lijfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een hoeve van verkoper in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

welke hoeve meer dan 3 mudzaad groot is, (dg: in welke hoeve voornoemde 

Willelmus thans woont), (2) 9 bunder beemd, aldaar, tussen erfgoed van de 

heren van Tongerlo enerzijds en erfgoed van kvw Arnoldus Moelner 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Nicholaus de Baerle et Nicholaus eius filius legitime vendiderunt domino 

Henrico Buc ad opus sui et ad opus Heilwigis sue consanguinee (dg: filie 

quond) uxoris Willelmi Coelner vitalem pensionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel 

alterius eorum in nativitatis Domini et in Busco tradere ex manso ipsius 

venditoris sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout et 

(dg: ex eius att) et qui mansus tres modios siliginis et amplius annuatim 

in semine capiet ut dicebant (dg: et in quo manso predictus Willelmus ad 

presens moratur ut dicebant promiserunt super habita) et ex novem 

bonariis prati ibidem sitis ibidem inter hereditatem dominorum de 

Tongerloe ex uno et hereditatem liberorum quondam Arnoldi Moelner ex alio 

et ex eorum attinentiis ut dicebant promittentes super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: 

et) inde prius solvendo et sufficientem facere tali condicione quod 

dictus dominus Henricus dictam pensionem ad eius vitam integraliter 

percipiet scilicet post mortem dicti domini Henrici dicta Heilwigis 

dictam pensionem percipiet si ipsam extunc vivere contingat scilicet post 

mortem dictorum domini Henrici et Heilwigisi amborum dicti venditores et 

eorum bona quiti erint. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 138v 08 za 09-03-1392. 

Henricus zvw Johannes Wauwelaert en zijn vrouw Yda ndv Arnoldus gnd Creij 

verklaarden al het geld ontvangen te hebben dat voornoemde Arnoldus beloofd 

had aan Johannes van Helmont of aan anderen, tbv voornoemde Yda. 

 

Henricus filius quondam Johannis Wauwelaert et Yda eius uxor (dg: u) 

filia naturalis Arnoldi (dg: Sceijd) dicti Creij palam recognoverunt 

ipsis fore satisfactum a tota pecunia quam dictus Arnoldus Johanni de 

Helmont aut alicui alteri persone ad opus dicte Yde prius promiserat a 

quocumque tempore usque in hodiernum diem clamantes inde quitum. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 138v 09 za 09-03-1392. 

Wellinus van Beke verkocht aan Johannes van Gheldorp29 zvw Johannes van 

Gheldorp en Albertus zv voornoemde Wellinus (1) een geheel erfgoed met 

gebouwen, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Goessuinus 

Steenwech enerzijds en erfgoed van Woltherus gnd Bac smid anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, (2) 

een deel van voornoemde oude stadsmuur, (3) een deel van een erfgoed, 

buiten voornoemde stadsmuur gelegen, achter eerstgenoemd geheel erfgoed, 

tussen erfgoederen van voornoemde Goessuinus en Woltherus Bac, strekkend 

vanaf de oude stadsmuur tot aan de stroom, aan voornoemde Wellinus en aan 

voornoemde Johannes gnd van Gheldorp verkocht door Johannes gnd van Brolijo 

zvw Waelwinus van Brolijo, en van welke goederen voornoemde Wellinus de 

                         
29 Zie → BP 1175 f 141v 05 vr 07-01-1396, Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp 
droeg zijn deel in deze goederen over aan Wellinus van Beke. 
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helft, die aan voornoemde Johannes van Geldorp behoorde, verworven30 had van 

voornoemde Johannes van Gheldorp, belast met een cijns aan voornoemde 

Johannes van Brolijo. 

 

Wellinus de Beke totam hereditatem sitam in Busco ad forum inter 

hereditatem Goessuini Steenwech ex uno et inter hereditatem Woltheri 

dicti (dg: Ba) Bac fabri ex alio tendentem a (dg: communi) communi 

plathea retrorsum ad antiquum murum oppidi de Busco simul cum omnibus et 

singulis edificiis in dicta tota hereditate consistentibus atque quandam 

partem supradicti antiqui muri oppidi de Busco predicti necnon quandam 

partem cuiusdam hereditatis (dg: site) site extra antedictum murum retro 

primodictam totam hereditatem inter hereditates predictorum Goessuini et 

Woltheri Bac tendentis a dicto antiquo muro ad aquam ibidem fluentem 

venditas dicto Wellino et Johanni dicto de Gheldorp filio quondam 

Johannis de Gheldorp a Johanne dicto de Brolijo filio quondam Waelwini de 

Brolijo prout in litteris et de quibus tota hereditate muro antiquo et 

hereditate predictis dictus Wellinus medietatem ad dictum Johannem (dg: 

in prem) de Geldorp in premissis spectantem (dg: dicto W) erga dictum 

Johannem de Gheldorp acquisiverat prout in aliis litteris hereditarie 

vendidit dicto Johanni de Gheldorp et Alberto filio dicti Wellini 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto censu dicto Johanni de 

Brolijo inde solvendo (dg: et vitali pensione X aude scilde {ruimte 

opengelaten} inde solvenda ut dicebat salva dicto Wellino et Kristine 

eius uxori vitali pensione X aude scilde quam dictus Albertus dictis 

Wellino et Cristine ex dicta medietate sibi competente promiserat31). 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 138v 10 za 09-03-1392. 

Johannes van der Molen Arts soen en Gerardus Wael zv Ghibo beloofden aan 

Johannes van Ytteren Didderics soen 63¾ Engels nobel of de waarde met 

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

 

-. 

Johannes van der Molen Arts soen et Gerardus Wael filius Ghibonis 

promiserunt Johanni de Ytteren Didderics soen LXIII Engels nobel et tres 

quartas partes unius nobel vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Neijnsel et Raet datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1179 p 138v 11 za 09-03-1392. 

(dg: Albertus zv Wellinus van Be). 

 

(dg: Albertus filius Wellini de Be). 

 

BP 1179 p 138v 12 za 09-03-1392. 

Wellinus van Beke droeg over aan Johannes van Gheldorp zvw Johannes van 

Gheldorp en Albertus zv voornoemde Wellinus een b-erfcijns van 20 oude 

schilden geld van de koning van Frankrijk of ander paijment, een helft te 

betalen met Pinksteren en de andere helft met Sint-Martinus, gaande uit 

vier hoeven van Johannes gnd Rover zvw hr Gheerlacus Rover, in Mierlo, ter 

plaatse gnd op het Hout, gnd (1) op Hoesschot, (2) ten Gerswinkel, (3) 

Sneppenschoot, (4) ten Kulen, welke cijns aan hem was overgedragen door 

voornoemde Johannes van Gheldorp. 

 

Wellinus de Beke (dg: X) hereditarium censum viginti aude scilde monete 

regis Francie vel alterius pagamenti solvendum hereditarie mediatim 

penthecostes et mediatim in festo beati Martini hyemalis ex quatuor 

mansis Johannis dicti Rover filii quondam domini Gheerlaci Rover sitis in 

                         
30 Zie ← BP 1179 p 205r 07 ma 16-01-1391, Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp 
droeg zijn helft in deze goederen over aan Wellinus van Beke. 
31 Vide BP 1179 p 138v 13 za 09-03-1392. 
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parochia de Mierle in loco dicto op tHout quorum unus op Hoesschot 

secundus ten Gherswinckel tertius Sneppenscoet et quartus ten Culen 

nuncupantur et ex attinentiis dictorum quatuor mansorum singulis et 

universis quocumque locorum sitis supportatum sibi a Johanne de Gheldorp 

filio quondam Johannis de Gheldorp prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Gheldorp et Alberto filio dicti Wellini 

simul cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Arnoldus datum 

sabbato post invocavit. 

 

BP 1179 p 138v 13 za 09-03-1392. 

Albertus zv Wellinus van Beke beloofde aan voornoemde Wellinus en diens 

vrouw Cristina een lijfrente van 10 oude schilden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) de helft van de cijns van 20 oude 

schilden, genoemd in het vorige contract {BP 1179 p 138v 12}, (2) de helft 

in geheel het erfgoed dat was van Johannes van Brolijo, in het derde 

voorafgaande contract {BP 1179 p 138v 09}. De langstlevende krijgt geheel 

de rente. 

 

Albertus filius Wellini de Beke promisit se daturum dicto Wellino et 

Cristine eius uxori vitalem pensionem X aude scilde vel valorem anno 

quolibet ad vitam dictorum Wellini et Cristine vel alterius eorundem in 

festo nativitatis Domini ex medietate dicti census XX aude scilde prout 

in contractu precedente atque ex medietate ad se spectante in tota 

hereditate que fuerat Johannis de Brolijo prout in tertio contractu 

precedente continetur ut dicebat et alter eorum diutius vivens 

integraliter possidebit scilicet cum ambo etc. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 E 08 p. 139. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 09-03-1392. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis marcii die XIIII: 

  donderdag 14-03-1392. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 13-03-1392. 

 

BP 1179 p 139r 01 ±za 09-03-1392. 

Johannes van Gheldorp verklaarde ontvangen te hebben van Wellinus van Beke 

alle goederen, die voornoemde Wellinus beloofd had te schenken aan 

voornoemde Johannes van Gheldorp en zijn vrouw Cristina dv voornoemde 

Wellinus. 

 

Johannes de Gheldorp recognovit sibi fore satisfactum a Wellino de Beke 

ab omnibus bobis que dictus Wellinus [dicto Johanni de Gheldorp cum] 

Cristina eius uxore filia dicti Wellini nomine dotis promiserat ut 

dicebat clamans inde quitum. Testes Neijnsel et Arnoldus datum sabbato 

post [?invocavit]. 

 

BP 1179 p 139r 02 ±za 09-03-1392. 

Henricus Buc van Heze verkocht aan Alardus van Berlikem een stuk land gnd 

een hostat met een aangelegen akker, in Berlicum, ter plaatse gnd Loefoert, 

tussen hr Henricus Buc priester enerzijds en voornoemde hr Henricus Buc en 

Henricus Aben? anderzijds, strekkend vanaf voornoemde hr Henricus Buc tot 

aan een gemene weg. 

 

Henricus Buc de Heze peciam terre dictam een hostat cum quodam agro terre 

sibi adiacente sitam in parochia de Berlikem ad locum dictum Loefoert 

inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex uno et inter 

hereditatem dicti domini Henrici Buc et Henrici Ab[en?] ex alio 

[tendentem] ab hereditate dicti domini Henrici Buc ad communem platheam 

ut dicebat hereditarie vendidit Alardo de Berlikem promittens #rata! 

servare# (dg: warandiam et obligationem deponere exceptis XV i denariis 
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antiqui census et hereditaria paccione unius modii siliginis inde 

solvendis). Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 139r 03 ±za 09-03-1392. 

Goessuinus zvw Theodericus van Vlijmen verkocht aan Elisabeth wv Johannes 

Pepercoren een n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Hintham, tussen wijlen Henricus Maes soen enerzijds en Johannes van Gheffen 

anderzijds, (2) een stuk land, in Hintham, tussen erfgoed gnd dat Eindhouts 

enerzijds en een kamp gnd Leidekkers Kamp anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond geld en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Goessuinus filius quondam Theoderici de Vlijmen hereditarie vendidit 

Elisabeth relicte quondam Johannis Pepercoren hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et orto sitis in Hijntham inter hereditatem quondam 

Henrici Maes soen ex uno et hereditatem Johannis de Gheffen ex alio atque 

ex pecia terre sita in Hijntham inter hereditatem dictam dat Eijndhouts 

ex uno et inter campum dictum Leijdeckers Camp ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu trium librarum monete et hereditaria paccione unius modii siliginis 

{hier is een inktvlek gevallen, kennelijk voor het contract geschreven 

werd} prius inde solvendis et sufficientem facere (dg: Rover et Neijnsel 

d). Testes Rover et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 139r 04 ±za 09-03-1392. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Johannes van Dommellen alle 

goederen, die aan Lambertus gnd van Creijtenborch zvw Willelmus gnd van 

Hamfelt en diens vrouw Beatrix dvw Daniel gnd van den Stadeacker gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Daniel en na overlijden van Margareta ev 

voornoemde Daniel, ouders van voornoemde Beatrix, aan hem overgedragen door 

voornoemde Lambertus van Creijtenborch. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe omnia et singula bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata Lamberto dicto de 

Creijten[borch] filio quondam Willelmi dicti de Hamfelt et Beatrici eius 

uxori filie quondam Danielis dicti van den Stadeacker de morte dicti 

quondam Danielis atque de morte quondam Margarete eiusdem quondam 

Danielis uxoris parentum dudum antedicte Beatricis successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum consistentia sive sita supportata 

sibi a dicto Lamberto de Creijtenborch prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Dommellen cum litteris et jure promittens ratam 

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

Testes Rover et Neijnsel datum [ut supra]. 

 

BP 1179 p 139r 05 ±za 09-03-1392. 

Cristina des Lozen verklaarde dat Wellinus van Beke alle achterstallige 
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termijnen heeft betaald32,33,34,35,36,37 van lijfrenten en erfcijnzen, die 

voornoemde Wellinus verschuldigd is aan voornoemde Cristina. 

 

Cristina des Lozen recognovit sibi per Wellinum de Beke fore satisfactum 
!a quocumque tempore evoluto usque in hodiernum diem de vitalibus 

pensionibus et hereditariis censibus quos dictus Wellinus dicte Cristine 

solvere tenetur annuatim ut dicebat salvis tamen dicte Cristine suis 

litteris quo ad cen.... fac... dictis litteris in suo vigore permansuris. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 139r 06 ±za 09-03-1392. 

Johannes van Gheldorp zv Johannes beloofde aan Wellinus van Beke 150 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp filius Johannis promisit (dg: Joh) Wellino de Beke 

IJc Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 139r 07 do 14-03-1392. 

Willelmus Tolinc verkocht aan Johannes van Os zvw Johannes van Os 

steenbakker ¼ deel van een stenen huis in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van wijlen Hubertus van Berze, nu voornoemde Willelmus, enerzijds 

en erfgoed van Johannes van Gheffen anderzijds, strekkend vanaf de Markt 

tot aan het gemene water, dit ¼ deel belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 3 pond geld. Zou voornoemd ¼ deel uitgewonnen worden, dan 

zal de verkoper aan de koper 140 Hollandse gulden of de waarde na maning 

betalen, alsmede de kosten, voorzover die door tenminste twee getuigen 

bewezen worden. 

 

Willelmus Tolinc unam quartam partem domus (dg: et aree) lapidee site in 

Busco ad forum inter hereditatem (dg: dicti W) quondam (dg: Nollekini) 

Huberti de Berze nunc ad dictum Willelmum spectantem ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Gheffen ex alio (dg: cum attinentiis eiusd) 

tendentem a dicto foro ad communem aquam cum attinentiis dicte quarte 

partis hereditarie vendidit Johanni de Os filio quondam Johannis #de Os# 

pannicide promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis et hereditario censu trium librarum 

monete ex dicta quarta parte de jure solvendis tali condicione si dicta 

quarta pars (dg: ...) dicto emptori imposterum via juris in judicio 

spirituali vel seculari evincetur quod extunc in hoc eventu dictus 

venditor dabit et (verbeterd uit: ex) exsolvet (dg: ...) emptori predicto 

C et XL Hollant gulden seu valorem (dg: et dictus venditor quitabit) ad 

monitionem dicti emptoris persolvendos #semel in paratis# et dictus 

venditor eciam in hoc eventu (dg: dabit et) quitabit et relevabit (dg : 

dictum) dictum emptorem ab omnibus expensis quos dictus (dg: venditor) 

#emptor exponet# faciet (dg: in) placitan[do?] (dg: in ..) pro dicta 

quarta parte in judicio spirituali vel seculari prout et in quantum 

dictus emptor huiusmodi (dg: dampna) #expensa# probare poterit et docere 

                         
32 Zie ← BP 1176 f 016r 01 ±do 08-01-1377, Wellinus van Beke betaalde 25 

pond aan achterstallige termijnen van een erfcijns van 10 pond en een 

lijfrente van 20? pond. 
33 Zie ← BP 1176 f 250r 01 do 20-03-1382, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
34 Zie ← BP 1177 f 064r 01 do 30-07-1383, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
35 Zie ← BP 1177 f 316r 05 di 07-08-1386, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
36 Zie ← BP 1178 f 085v 11 di 02-02-1389, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
37 Zie ← BP 1178 f 266v 09 do 30-06-1390, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
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per duos vel plures testes legitimos et illis mediantibus dictus venditor 

et eius bona quecumque a promissione predicte warandie et a predictis 

aliis obligationibus erit quitus et penitus absolutus. Testes Willelmus 

et Neijsel datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 139r 08 do 14-03-1392. 

Een instrumentum hiervan maken. De koopsom is betaald. Opgesteld in 

aanwezigheid van de schepenen Tijt en Vladeracken, Johannes van de Kloot en 

hr Arnoldus van het Hof. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super (dg: omnia) eodem et recognovit sibi fore 

satisfactum de pretio. Testes scabini Tijt Vladeracken Johannes de Globo 

#domino# Arnoldus de Curia testibus datum anno nonagesimo secundo mensis 

marcii die XIIII hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 139r 09 wo 13-03-1392. 

Enghelbertus zvw Nicholaus gnd van Aerle mesmaker en zijn vrouw Elisabeth 

dvw Egidius Zeelmaker verkochten aan Johannes gnd Keijser en diens vrouw 

Lucia gnd Zeken een lijfrente van 18 Hollandse gulden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 1/3 deel dat aan Delijana dvw 

voornoemde Egidius gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Delijana, in alle goederen, die wijlen voornoemde Egidius en zijn vrouw 

Heilwigis nagelaten hebben, welk 1/3 deel voornoemde Elisabeth verworven 

had van haar voornoemde zuster Delijana, (2) alle goederen, die aan 

voornoemde Elisabeth gekomen waren na overlijden van haar ouders. De 

langstlevende zal de helft krijgen. 

 

Enghelbertus filius quondam Nicholai dicti de Aerle #cultellifex# et 

Elisabeth eius uxor filia quondam Egidii Zeelmaker legitime vendiderunt 

Johanni dicto Keijser et Lucie dicte Zeken eius uxori vitalem pensionem 

XVIII Hollant gulden vel valorem solvendam ad vitam ipsorum amborum (dg: 

Johannis) in festo nativitatis Domini ex tercia parte que (dg: ad) 

Delijane filie dicti quondam Egidii de morte quondam parentum eiusdem 

Delijane successione hereditarie advoluta in omnibus bonis que dictus 

quondam Egidius et Heilwigis uxoris! (dg: dudum dicti quondam Egidii) in 

eorum morte post se reliquerunt quam terciam partem dictorum bonorum 

dicta Elisabeth erga dictam Delijanam (dg: so) eius sororem acquisiverat 

ut dicebat atque ex omnibus bonis dicte Elisabeth de morte suorum 

parentum advolutis quocumque locorum sitis ut dicebant promittentes super 

habita et habenda warandiam et sufficientem facere et alter eorum diutius 

vivens medietatem dicte pensionis levabit scilicet cum ambo etc. Testes 

Rover et Neijnsel datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 139r 10 wo 13-03-1392. 

Voornoemde Engbertus en zijn vrouw Elisabeth beloofde aan voornoemde 

Johannes Keijser en diens vrouw Lucia 50 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Dictus Engbertus et Elisabeth eius uxor promiserunt dicto Johanni Keijser 

et Lucie eius uxori quinquaginta Gelre gulden vel valorem ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 E 09 p. 140. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 13-03-1392. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1392. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 15-03-1392. 
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BP 1179 p 140v 01 wo 13-03-1392. 

Theodericus gnd Bisscops soen verkocht38 aan Gerardus zv Theodericus van 

Vlijmen een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Johannes gnd Boec enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius van Eersel 

bakker anderzijds, aan hem overgedragen door zijn broer Johannes gnd 

Bisscops soen. 

 

[39Theoderi]cus dictus Bisscops soen domum et aream sitam in Busco in 

aggere Vuchtensi inter hereditatem Johannis dicti Boet ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii de Eersel pistoris ex alio supportatam sibi a 

Johanne dicto Bisscops soen suo fratre prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo filio Theoderici de Vlijmen supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Neijnsel et Raet datum quarta post 

reminiscere. 

 

BP 1179 p 140v 02 wo 13-03-1392. 

Henricus Zelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Zelen soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 140v 03 wo 13-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 112 Gelderse gulden of de 

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

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) en 1/3 deel met Sint-Jan over een jaar 

(di 24-06-1393). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: LXXII) #CXII# Gelre gulden 

vel valorem pro una tercia parte in festo nativitatis Johannis et pro 

altera tercia parte in festo nativitatis Domini proxime futuro et pro 

ultima tercia parte a festo nativitatis Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 140v 04 wo 13-03-1392. 

Petrus Emmen soen van Cromvoert verkocht aan Henricus Lanternemaker een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Johannes van der Straten zvw 

Johannes van der Straten beloofd had met Lichtmis in Den Bosch aan 

voornoemde Petrus te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Heilwigis gnd Scermers 

enerzijds en Willelmus Aben soen anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, 

tussen Nicholaus Vlemincs enerzijds en Woltherus van den Berghe anderzijds. 

 

Petrus Emmen soen de Cromvoert hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Johannes van der Straten filius quondam 

Johannis van der Straten promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

hereditarie purificationis et in Busco tradere ex domo et orto sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Cromvoert inter 

hereditatem Heilwigis dicte Scermers ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Aben soen ex alio atque ex pecia terre sita (dg: ib) ibidem inter 

hereditatem Nicholai Vlemincs ex uno et inter hereditatem Woltheri van 

den Berghe ex alio (dg: ut dic) prout in litteris hereditarie vendidit 

Henrico !Lamternemaker supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 140v 05 wo 13-03-1392. 

Petrus gnd van den Coen van Weert en Johannes Meijerken van Weert beloofden 

aan Mathijas zv Johannes Beelkens soen van Eijndoven 36 Gelderse gulden of 

                         
38 Zie → BP 1179 p 148v 02 di 02-04-1392, verkoop van ditzelfde huis door 

kennelijk dezelfde verkoper, maar dan aan Woltherus gnd Nerinc. 
39 Aanvulling op basis van BP 1179 p 148v 02. 
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de waarde met Pasen over een jaar (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Petrus dictus van den Coen van Weert et Johannes #Meijerken# de Weert 

promiserunt Mathije filio Johannis (dg: de Beelkens) Beelkens soen de 

Eijndoven XXXVI Gelre gulden vel valorem a pascha proxime ultra annum 

persolvendos. Testes (dg: Ro) Rover et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 140v 06 wo 13-03-1392. 

Metta wv Henricus van der Braken en Hermannus, Jordanus en Aleidis, kv 

voornoemde Metta en wijlen Henricus, verkochten aan Otto Herbrechts soen 

van Houthem een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een beemd gnd die Rode Beemd en aangelegen akker in 

Stiphout, tussen Johannes Cofferman enerzijds en Johannes van der Voert 

anderzijds, (2) een akker, gnd die Bogaard Akker, in Stiphout, tussen 

Johannes Bakelman enerzijds en Willelmus van der Velde anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. Johannes, Henricus, Corstantius en Godefridus, kv 

voornoemde Metta, zullen hiermee instemmen. 

 

Metta relicta quondam Henrici van der Braken Hermannus Jordanus et 

Aleidis liberi Mette et quondam Henrici predictorum cum tutoribus 

hereditarie vendiderunt Ottoni Herbrechts soen de Houthem hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex prato dicto die Rode Beemd et agro terre 

sibi adiacente sitis in parochia de Stiphout inter hereditatem Johannis 

Cofferman ex uno et inter hereditatem Johannis van der Voert ex alio 

atque ex agro terre dicto die Boeghaert Acker sito in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis (dg: Ba) Bakelman ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van der Velde ex alio ut dicebant promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu censu domini fundi 

inde solvendo et sufficientem facere promiserunt insuper dicti venditores 

cum suis tutoribus quod ipsi (dg: Henricum) Johannem Henricum Corstantium 

et Godefridum liberos dicte Mette dicte vendicioni consentire et eandem 

ratam facient observare. Testes Neijnsel et Tijt (dg: i) datum ut supra. 

 

BP 1179 p 140v 07 wo 13-03-1392. 

(dg: Johannes van Valkenborch). 

 

(dg: Johannes de Valkenborch). 

 

BP 1179 p 140v 08 do 14-03-1392. 

Elizabeth dvw Arnoldus Crulliarts droeg alle goederen, die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar broer Johannes gnd Busscher, gelegen onder 

Venne over aan haar zuster Mechtildis. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi Crulliarts cum tutore omnia (dg: bona) et 

singula bona mobilia et (dg: ip) immobilia hereditaria et parata sibi de 

morte quondam Johannis dicti Busscher #sui fratris# successione advoluta 

quocumque infra parochiam de Venne consistentia sive sita ut dicebat 

supportavit Mechtildi sue sorori promittens cum tutore ratam. Testes Tijt 

et Vladeracken datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 140v 09 do 14-03-1392. 

Arnoldus zvw Arnoldus Crulliart droeg over aan zijn zuster Mechtildis 

Crulliarts het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer 

Johannes gnd Busscher, in een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Egbertus smid enerzijds en erfgoed 

van Reijnerus Potteij anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Crulliart totam partem et omne jus sibi 

de morte quondam Johannis dicti Busscher sui fratris successione 

advolutas in domo et area sita in Busco ad finem vici Orthensis inter 
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hereditatem Egberti (dg: fa) quondam fabri ex uno et inter hereditatem 

Reijneri Potteij ex alio ut dicebat supportavit Mechtildi Crulliarts sue 

sorori promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 140v 10 vr 15-03-1392. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle en zijn zwager Petrus Zerijs gaven uit 

aan Ricardus zvw Henricus van den Mortel (1) 2 stukken land, in Schijndel, 

(1a) beiderzijds tussen kvw Henricus van den Waude, (1b) tussen voornoemde 

kvw Henricus enerzijds en Johannes van den Hoevel anderzijds, (2) zijn deel 

in de beemden gnd die Harde Beemden, in Schijndel; de uitgifte geschiedde 

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

 

(dg: J) Johannes filius quondam Johannis de Scijnle et Petrus Zerijs eius 

sororius duas pecias terre sitas in parochia de Scijnle quarum una inter 

hereditatem liberorum (dg: ..) quondam Henrici van den Waude ex (dg: uno) 

utroque latere coadiacentem et altera inter hereditatem dictorum 

liberorum quondam dicti Henrici ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den Hoevel ex alio sunt site atque totam partem et omne jus ipsis 

competentes in pratis dictis die Harde Beemde sitis in !parochia ut 

dicebant dederunt ad hereditarium censum Ricardo filio quondam Henrici 

van den Mortel ab eodem pro hereditario censu XL solidorum monete dando 

solvendo dicto Petro (dg: a) ab altero (dg: pur) nativitatis Domini ex 

premissis promittentes warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit se daturum dicto Petro ex premissis. Testes Tijt et 

Vladeracken datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 140v 11 ±vr 15-03-1392. 

Fijssia wv Henricus gnd Mans zvw Henricus Man van Lijemde, voor zich en 

haar dochter Katherina, verwekt door wijlen voornoemde Henricus, en Jacobus 

van Vrijlichoeven verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van goederen 

die wijlen voornoemde Henricus Man en zijn eerste vrouw Mechtildis sv 

voornoemde Jacobus samen hadden bezeten. 

Voornoemde Fijssia en Katherine kregen (1) een b-erfpacht van 5 mud rogge, 

Bossche maat, en een b-erfcijns van 6 pond geld, welke pacht en cijns 

Johannes gnd van Vrilichoeven met Lichtmis moest leveren en betalen aan 

wijlen voornoemde Henricus Man, gaande uit erfgoederen onder Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, (2) een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, en 

een b-erfcijns van 3 dobbel mottoen van Brabant, welke pacht en cijns 

Paulus zvw Henricus gnd die Man moest leveren en betalen aan wijlen 

voornoemde Henricus die Man, gaande uit erfgoederen in Boxtel, in Liemde, 

(3) een b-erfcijns van 6 pond 8 schelling geld, die Arnoldus zvw Henricus 

Man van Lijemde beloofd had aan wijlen zijn voornoemde broer Henricus Man, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een stuk beemd, in Boxtel, in 

Liemde, tussen Lambertus Monic enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

Fijssia en Katherina zullen met Sint-Dijonisius uit deze goederen aan de 

armen in Boxtel een b-erfpacht geven van ½ mud rogge, Bossche maat. 

{p.141r} Jacobus houdt uit deze pachten en cijnzen een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, die Fijssia vandaag aan hem 

beloofde. 

 

Fijssia relicta quondam Henrici dicti Mans #filii quondam Henrici Man de 

Lijemde# pro se et pro Katherina eius filia ab ea et dicto quondam 

Henrico #pariter# genita cum tutore et Jacobus de Vrijlichoeven palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam fecisse de bonis (dg: que dictus 

quondam Henricus Man et) que dictus quondam Henricus Man et Mechtildis 

prima eius uxor (dg: ..) soror (dg: dicti) dudum dicti Jacobi pariter 

possiderunt ut dicebant mediante qua divisione hereditaria paccio quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco et hereditarius census sex librarum 

monete quos paccionem et censum Johannes dictus de Vrilichoeven dicto 

quondam Henrico Man solvere consuevit hereditarie purificationis ex 
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quibuscumque hereditatibus sitis infra parochiam de Bucstel ad locum 

dictum Lijemde item hereditaria paccio quinque modiorum siliginis mensure 

de Busco (dg: quam Paulus filius quondam Henrici dicti die die Lijemde 

dicto quondam Henrico Man suo fratri promiserat se daturum et soluturum 

hereditarie purificationis) et hereditarius census trium dobbel mottoen 

monete Brabancie quos paccionem et censum Paulus filius quondam Henrici 

dicti die Man dicto quondam Henrico die Man solvere tenebatur hereditarie 

ex quibusdam hereditatibus in dicta parochia de Bucstel in jurisdictione 

de Lijemde sitis item hereditarius census sex librarum et octo solidorum 

monete quem Arnoldus filius quondam Henrici Man de Lijemde promiserat se 

daturum dicto quondam Henrico Man suo fratri hereditarie Martini ex pecia 

prati sita in dicta parochia de Bucstel in dicto loco Lijemde vocato (dg: 

comput) inter hereditatem Lamberti Monic ex uno et inter (dg: he) 

communem platheam ex alio ut dicebant dictis Fijssie et Katherine sue 

filie cesserunt in partem ut dictus Jacobus recognovit super quibus etc 

promittens ratam servare et si via juris etc hoc tamen addito quod dicta 

Fijssia dictos census et pacciones ad eius vitam percipiet scilicet post 

eius vitam ad dictam Katherinam revertetur hoc eciam addito quod dicte 

Fijssia et Katherina ex dictis bonis ei? in partem cessis dabunt annuatim 

pauperibus in Bucstel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie et in festo Dijonisii 

 

1179 mf2 E 10 p. 141. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 15-03-1392. 

 

BP 1179 p 141r 01 ±vr 15-03-1392. 

salvo tamen dicto Jacobo et sibi a dicta renunciacione hereditarie 

reservato hereditario censu XX solidorum monete solvendo hereditarie 

[40Martini ex censibus] et paccionibus ei in partem cessis quem dicta 

Fijssia dicto Jacobo coram scabinis infrascriptis promiserat. Testes Tijt 

et Vladeracken datum [sexta?] (?dg: p) post reminiscere. 

 

BP 1179 p 141r 02 ±vr 15-03-1392. 

Voornoemde Fijssia beloofde aan voornoemde Jacobus een n-erfcijns van 20 

schelling, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit voornoemde cijnzen en 

pachten. Haar dochter Katherina zal hiermee instemmen. 

 

(dg: dictus) Dicta Fijssia cum tutore promisit se daturam dicto Jacobo 

hereditarium censum XXti solidorum hereditarie Martini ex dictis censibus 

et paccionibus [ei] et dicte Katherine in partem cessis et promisit super 

omnia dicta Fijssia cum tutore quod ipsa dicte Katherine sue filie dicte 

promissionis faciet consentire et [eandem] ratam faciet observare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 141r 03 ±vr 15-03-1392. 

Voornoemde Jacobus van Vrilichoeven kreeg (1) een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, die Bartholomeus gnd Meus zvw Johannes gnd Rutgheers 

soen, (2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Lambertus gnd 

Monic, (3) een b-erfcijns van 60 Hollandse plakmeeuwen, die Willelmus zv 

Albertus gnd Quade Abe, (4) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Boxtel, die Jacobus Reijners soen moest leveren aan wijlen voornoemde 

Henricus zvw Henricus Man, (5) een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, beiderzijds tussen Johannes Teijen. Voornoemde Katherina zal, zodra 

ze meerderjarig is, hiermee instemmen. 

 

Et mediante eadem divisione hereditaria paccio trium modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Bartholomeus dictus Meus filius quondam #Johannis# 

dicti Rutgheers soen atque hereditaria paccio unius et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure quam Lambertus dictus Monic item hereditarius 

                         
40 Aanvulling op basis van BP 1179 p 141r 02. 
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census sexaginta denariorum communiter placmeuwen vocatorum monete 

Hollandie quem Willelmus filius Alberti dicti Quade Abe (dg: h) item 

hereditaria paccio XII lopinorum siliginis mensure de Bucstel quam 

Jacobus Reijners soen dicto quondam Henrico filio eiusdem quondam Henrici 

Man solvere consuevererunt hereditarie ut dicebant (dg: dicte) item 

pratum situm in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter 

hereditates Johannis Teijen ex utroque latere ut dicebant dicto Jacobo de 

(dg: Vi) Vrilichoeven cesserunt in partem ut (dg: Katherina recognovit 

su) dicta Fijssia recognovit super quibus etc promittens cum tutore ratam 

servare et si via juris et repromisit cum tutore super omnia quod ipsa 

dict[am] !dict[am/e] Katherinam dum ad annos pervenerit dicte divisioni 

faciet consentire et eandem ratam faciet observare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 141r 04 ±vr 15-03-1392. 

Franco van Ghesel deed tbv Petrus zv Petrus gnd Lang Peter van Orthen 

afstand van een hofstad, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen 

Henricus Vrancken soen enerzijds en Johannes van Haren anderzijds. 

 

Franco de Ghesel super domistadio sito in parochia de Orthen in loco 

dicto Maelstrem inter hereditatem Henrici Vrancken soen ex uno et 

hereditatem Johannis de Haren ex alio atque super toto jure #ut dicebat# 

ad opus Petri filii Petri dicti Lang Peter de Orthen hereditarie 

renunciavit promittens rata servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: ....) Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 141r 05 ±vr 15-03-1392. 

Godefridus van Gheldorp zv Philippus van Eijcke en Rodolphus zv Theodericus 

van den Broec beloofden aan Philippus Jozollo 24 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392; 16+30+31+24=101 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Godefridus de Gheldorp filius Philippi de Eijcke Rodolphus filius 

Theoderici van den Broec promiserunt Philippo Jozollo XXIIII aude scilde 

Francie ad Johannis proxime persolvendos pena II. Testes datum datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 141r 06 ±vr 15-03-1392. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlijmen en Arnoldus Belle beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 24 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392; 16+30+31+24=101 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Godescalcus filius Ghiselmari de Vlijmen Arnoldus Belle promiserunt dicto 

Philippo XXIIII aude scilde Francie ad Johannis proxime pena II. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 141r 07 ±vr 15-03-1392. 

Gerardus van Aa en hr Goessuinus van Aa ridder beloofden aan Philippus 

Jozollo 80 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: Dominus Goessuinus de Aa miles et Gerardus) Gerardus de Aa et 

dominus Goessuinus de Aa miles promiserunt Philippo LXXX aude scilde 

Francie ad Johannis proxime persolvendos pena II. Testes Willelmus et 

Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 141r 08 ±vr 15-03-1392. 

Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan hr Theodericus Snoec 

priester, tbv Henricus, Johannes, Katherina, Margareta en Truda, nkv 

voornoemde hr Theodericus, een huis, hofstad en tuin, in Kessel, tussen 



Bosch’ Protocol jaar 1392 03. 

 

81 

erfg vw Heilwigis gnd Heijnmans enerzijds en Ghisbertus van Kuijc 

anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die Wijkensloet tot aan de 

maasdijk, en van de maasdijk tot aan een gemene weg aldaar, aan hem 

verkocht door Hubertus gnd uijt der Wert, zijn vrouw Elisabeth dvw Leonius 

van Kessel, en Theodericus en Leonia, kv voornoemde Elisabeth verwekt door 

Johannes gnd Wouter die Bloet. Voornoemde Arnoldus verkoper en de broers 

Willelmus, Johannes, Ghevardus en Theodericus Bijlant, kvw hr Johannes van 

Eijndoven, beloofden dat zij zullen betalen een b-erfcijns van 40 pond 

geld, die voornoemde broers Willelmus, Johannes en Theodericus Bijlant, 

Arnoldus Vere en voornoemde Arnoldus van Eijndoven beloofd hadden aan 

Hadewigis dvw Hubertus van Hellu, Erenbertus zv Johannes gnd Erenbrechts 

soen en Henricus van Hoemen, gaande uit al hun goederen, zó dat voornoemde 

hr Theodericus en zijn natuurlijke kinderen en de aan hen verkochte 

goederen daarvan schade ondervinden. 

 

Arnoldus filius quondam Ghevardi de Eijndoven domum domistadium et ortum 

cum suis attinentiis sitos in parochia de Kessel inter hereditatem 

heredum quondam Heilwigis dicte Heijnmans ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti de Kuijc ex alio tendentes a loco dicto die Wijkensloet ad 

aggerem Mose et a dicto aggere ad communem (dg: platheam) #viam# ibidem 

venditos sibi ab Huberto dicto uijt der Wert marito legitimo Elisabeth 

sue uxoris filie quondam Leonii de Kessel et ab eadem Elisabeth atque a 

Theoderico et Leonia liberis dicte Elisabeth ab eadem Elisabeth et 

Johanne dicto Wouter die Bloet pariter genitis prout in litteris 

hereditarie vendidit domino Theoderico Snoec (dg: ?bnog) presbitro ad 

opus Henrici et Johannis (dg: suorum puerorum naturalium pue) Katherine 

Margarete et Trude !l puerorum naturalium dicti domini Theoderici 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali condicione quod dictus dominus Theodericus 

dictos domum domistadium et ortum ad eius vitam possidebit et post mortem 

dicti domini Theoderici dictos! domum domistadium et ortum ad dictos 

pueros naturales revertentur 

promiserunt insuper dictus Arnoldus venditor et cum eo Willelmus Johannes 

(dg: Arnoldus) #Ghevardus# et Theodericus Bijlant (dg: indivisi super 

habita et habenda quod ipsi hereditarium censum XL librarum monete quem 

in dicta w) fratres liberi quondam domini Johannis de Eijndoven 

#indivisi# (dg: quod) super habita et habenda quod ipsi hereditarium 

censum XL librarum monete quem Willelmus Johannes et Theodericus Bijlant 

fratres predicti Arnoldus Vere et (dg: Ar) dictus Arnoldus de Eijndoven 

promiserunt (dg: su) indivisi super omnia se daturos et soluturos (dg: 

Erenberto filio) Hadewigi filie quondam Huberti de Hellu Erenberto filio 

Johannis dicti Erenbrechts soen et Henrico de Hoemen (dg: promiserunt se 

datur) hereditarie et annuatim ex omnibus bonis suis habitis et habendis 

prout in litteris super hoc confectis plenius! juxta continentiam 

litterarum exinde confectarum perpetue solvent sic quod nec dicto domino 

Theoderico neque dictis suis pueris naturalibus nec ad et supra dictos 

domum domistadium et ortum cum suis attinentiis dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 141r 09 ±vr 15-03-1392. 

Elizabeth wv Arnoldus gnd van der Bolst van Erpe en haar kinderen Rodolphus 

Rover, Andreas en Arnoldus droegen over aan Johannes zvw Henricus die Wever 

van Ghemert 4/5 deel in een huis, erf en tuin, die waren van wijlen 

Goeswinus van der Ynen van Erpe, in Erp, tussen Yda Andree enerzijds en de 

gemeint van Erp, gnd die Luijtsent? anderzijds, aan wijlen voornoemde 

Arnoldus van der Bolst verkocht door Henricus, Elizabeth en Katherina, kvw 

voornoemde Goeswinus van der Ynen, voor voornoemde verkopers gereserveerd 

het huis dat eertijds op voornoemd erf stond. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi dicti van der Bolst de Erpe cum tutore 
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Rodolphus Rover Andreas et Arnoldus eius liberi quatuor quintas partes ad 

se spectantes in domo area et orto que fuerant quondam Goeswini van der 

Ynen de Erpe sitis in parochia de Erpe inter hereditatem Yde Andree ex 

uno et inter communitatem de Erpe dictam (dg: communit) communiter die 

Luijt[sent?] ex alio venditos dicto quondam Arnoldo van der Bolst #ab 

Henrico Elizabeth et Katherina liberis dicti quondam Goeswini van der 

(dg: Ynden Yden) Ynen# prout in litteris hereditarie (dg: sup) 

supportaverunt Johanni filio quondam Henrici die Wever de Ghemert cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: ex) eorum et dicti quondam Arnoldi van der Bolst deponere 

salva tamen dictis venditoribus domo que quondam stabat super (dg: 

dictum) dictam aream. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 141r 10 ±vr 15-03-1392. 

Egidius zvw Johannes Andries soen van Broechoven verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Egidius filius quondam Johannis Andries soen de Broechoven prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 E 11 p. 142. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 15-03-1392. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 16-03-1392. 

 

BP 1179 p 142v 01 ±vr 15-03-1392. 

{invoegen in BP 1179 p 142v 02} ....... ....... ....... ....... ....... 

de Aa mediante hereditaria divisione facta de bonis quondam Ghisberti de 

Spina cesserunt in partem. 

 

BP 1179 p 142v 02 ±vr 15-03-1392. 

Gerardus van Aa enerzijds en Ghisbertus van den Doorn anderzijds maakten de 

navolgende afspraken. 

Ghisbertus van den Doorn zal hebben vanaf nu totdat Gerardus zv voornoemde 

Gerardus van Aa meerderjarig is (1) een stenen huis, erf, tuin en hofstad 

van wijlen Ghisbertus van den Doorn, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van Jacobus van Os enerzijds en erfgoed van Egidius van den 

Doorn anderzijds, (2) een tuin, gelegen achter voornoemd stenen huis, erf 

en hofstad, zoals voornoemde wijlen Ghisbertus van den Doorn daarin was 

overleden, (3) een b-erfcijns van 10 schelling, die Theodericus Waelwijns 

soen betaalde aan voornoemde wijlen Ghisbertus, ?welke goederen aan .......  

....... van Aa ten deel waren gevallen bij erfdeling van de goederen van 

wijlen Ghisbertus van de Doorn. 

Gerardus van Aa, en hr Willelmus van Aa en hr Goeswinus van Aa ridders 

beloofden dat voornoemde Gerardus zv eerstgenoemde Gerardus, zodra hij 

meerderjarig is, voornoemde goederen zal overdragen41 aan voornoemde 

Ghisbertus van den Doorn. 

 

Gerardus de Aa ex una et Ghisbertus de Spina ex altera parte palam 

recognoverunt se (dg: divisionem hereditariam) condiciones contractus et 

promissiones et obligationes (dg: mutuo fecisse de) infrascriptas mutuo 

fecisse primo videlicet quod dictus Ghisbertus (dg: habebit et 

possidebit) domum lapideam et aream ortum et domistadium (dg: dicti 

quondam Ghisberti siti in B) quondam Ghisberti de Spina siti in Busco ad 

vicum dictum (dg: Hul) Huls inter hereditatem Jacobi de Os ex uno et 

inter hereditatem Egidii de Spina (dg: de) ex alio atque quendam ortum 

(dg: sitos) situm retro domum lapideam et aream et domistadium predictas 

(dg: prout) cum suis attinentiis prout dictus quondam Ghisbertus de Spina 

in hiis decessit atque hereditarium censum X solidorum quem Theodericus 

Waelwijns soen dicto quondam Ghisberto solvere consuevit ut dicebat #+ 

                         
41 Zie → BP 1182 p 013r 03 do 04-03-1400, overdracht van deze goederen. 
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{met haal verbonden met + in margine sinistra en deze laatste + is weer 

met een haal verbonden met BP 1179 p 142v 01}# exnunc antea habebit et 

possidebit quousque Gerardus filius dicti Gerardi de Aa ad annos sue 

pubertatis pervenerit et promiserunt primodictus Gerardus de Aa et (dg: 

di) cum #eo# dominus Willelmus de Aa et dominus Goeswinus de Aa milites 

indivisi super habita et habenda quod ipsi (dg: G) dictum Gerardum filium 

primodicti Gerardi quamcito ad annos pubertatis pervenerit (dg: super 

premissis facie) premissa facient dicto Ghisberto de Spina (dg: here) 

supportare heredare et firmare coram scabinis in Busco cum litteris quas 

habebat mencionem inde facientibus et promittere hoc ratum servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: a). 

 

BP 1179 p 142v 03 ±vr 15-03-1392. 

Voornoemde Ghisbertus van den Doorn beloofde van zijn kant aan voornoemde 

Gerardus van Aa, in overleg met voornoemde Gerardus, 579 Hollandse gulden 

of de waarde te beleggen in erfgoederen of erfrenten, gelegen of te betalen 

in Den Bosch of binnen de vrijdom van Den Bosch, die aan voornoemde 

Ghisbertus worden gevest. Gerardus van Aa is gerechtigd in het 

vruchtgebruik totdat Gerardus zv eerstgenoemde Gerardus van Aa meerderjarig 

is. 

 

(dg: quam paccionem) repromisit dictus Ghisbertus de Spina super omnia 

dicto Gerardo #de Aa# quod ipse Ghisbertus exponet (dg: pro) de et cum 

consilio dicti Gerardi (dg: s) quinquegentos et septuaginta novem Hollant 

gulden seu valorem pro hereditatibus seu pro hereditariis redditibus 

sitis aut solvendis in (oppido de) Busco seu infra (dg: d de) 

villicacionem opidi de Busco (dg: infra dua tres leucas ab oppido de 

Busco) que hereditates et redditus ut sic (dg: pro) de consilio dicti 

Gerardi acquirende (dg: -as) postquam acquisite fuerint firmabuntur et 

heredabuntur dicto Ghisberto (dg: coram) in litteris coram scabinis in 

Busco scilicet dictus Ghisbertus #{in margine sinistra:} postquam# 

huiusmodi hereditates ?et reddita (dg: post) ut sic acquisite fuerint #et 

sibi firmate extunc# potentem faciet dictum Gerardum #de Aa# (dg: 

huiusmod) #ad# fructus et redditus huiusmodi hereditatum et (dg: 

reddituum) reddituum possidendos et habendos percipiendos et levandos 

quousque Gerardus filius primodicti Gerardi de Aa ad annos sue pubertatis 

pervenerit. 

 

BP 1179 p 142v 04 ±vr 15-03-1392. 

Voornoemde Ghisbertus van de Doorn beloofde dat, zodra voornoemde Gerardus 

zv voornoemde Gerardus van Aa hem gevest heeft in voornoemd stenen huis, 

erf, tuin, hofstad en cijns van 10 schelling, dat dan voornoemde Ghisbertus 

aan Gerardus zv Gerardus van Aa die erfgoederen en erfrenten, aan te kopen 

in overleg met voornoemde Gerardus van Aa, zal overdragen. 

Zou voornoemde Gerardus zv Gerardus van Aa overlijden voor hij meerderjarig 

is, dan zullen voornoemde Gerardus van Aa, hr Willelmus van Aa en hr 

Goeswinus van Aa van voornoemde belofte ontlast zijn; dan zal ook 

voornoemde Ghisbertus de erfgoederen en erfrenten, te verworven in overleg 

met voornoemde Gerardus, bezitten, en zal Gerardus van Aa die erfgoederen 

en erfrenten niet meer bezitten, maar behoudt hij wel hetgeen hij tot dan 

toe daaruit gebeurd zal hebben; dan zal voornoemde Gerardus van Aa aan 

voornoemde Ghisbertus betalen, per jaar dat Ghisbertus dan voornoemd stenen 

huis, tuin en hofstad bezeten heeft, 8 Hollandse gulden of de waarde voor 

het onderhoud. 

 

Promisit insuper dictus Ghisbertus de Spina super omnia #habita et 

habenda# quod quamcito (dg: Ge) dictus Gerardus filius dicti Gerardi de 

Aa dictum Ghisbertum firmaverit et heredaverit in supradictis domo 

lapidea et area et orto et domistadio et orto et censu X solidorum extunc 

dictus Ghisbertus dicto Gerardo filio Gerardi de Aa huiusmodi hereditates 

(dg: se) et redditus de consilio dicti Gerardi de Aa (dg: acquirendis) 
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cum dictis Vc et septuaginta novem Hollant gulden #acquirendos ut 

prefertur# (dg: s he) supportabit hereditabit coram scabinis in Busco cum 

litteris inde conficiendis #et promittere obligationem ex parte sui 

deponere# hac eciam condicione annexa si contingat dictum Gerardum filium 

Gerardi de Aa decedere antequam ad annos pubertatis pervenerit extunc 

supradicti Gerardus de Aa et dominus Willelmus de Aa et dominus 

#Goeswinus# de Aa a supradicta obligatione et promissione erunt quiti et 

penitus absoluti et extunc #eciam# dictus Ghisbertus dictas hereditates 

et redditus ut prefertur de consilio #dicti Gerardi# acquirendos 

integraliter possidebit et ?relevabit et dictus Gerardus de Aa in hoc 

eventu huiusmodi hereditates et redditos ut sic a dicto Ghisberto 

acquirendas! diutius (dg: non) extunc non possidebit salvis tamen dicto 

Gerardo de Aa in hoc eventu omnibus illis que #ipse# protunc #inde# 

perceperit et levaverit sed in hoc eventu dictus Gerardus de Aa (dg: 

dabit) dabit et exsolvet dicto Ghisberto de quolibet anno (dg: in) quo 

dictus Ghisbertus #protunc# possederit dictas domum lapideam ortos 

domistadium (dg: et censum X solidorum) VIII Hollant gulden seu valorem 

scilicet pro illis (dg: p) que dictus Ghisbertus protunc exposuerit (dg: 

pro conse) illo tempore quo premissa possedit pro conservacione domus 

lapidee et aree cum suis attinentiis. 

 

BP 1179 p 142v 05 vr 15-03-1392. 

Zou Gerardus zv voornoemde Gerardus van Aa overlijden zonder wettig 

nageslacht, of voordat hij voornoemde erfgoederen en erfrenten, te 

verwerven in overleg met voornoemde Gerardus van Aa, verkocht zal hebben, 

en nadat die erfgoederen en erfrenten aan voornoemde Gerardus zv Gerardus 

van Aa overgedragen zijn door voornoemde Ghisbertus, dan gaan die 

erfgoederen en erfrenten, na overlijden van voornoemde Gerardus zv Gerardus 

van Aa, naar de erfgenamen van voornoemde Gerardus zv Gerardus van Aa, van 

de kant van wijlen diens moeder Elizabeth. 

 

Conventum est eciam si contingat Gerardum filium (dg: quo) dicti Gerardi 

de Aa decedere (dg: anteq annos) sine prole legitima seu antequam 

huiusmodi hereditates et (dg: s) redditus ut dic de consilio dicti 

Gerardi de Aa acquirendas vendiderit seu alienaverit et postquam 

huiusmodi hereditates et redditus eidem Gerardo filio (dg: quondam) 

Gerardi de Aa per dictum Ghisbertum fuerint supportate et heredate quod 

extunc huiusmodi hereditates et redditus post decessum dicti Gerardi 

filii Gerardi de Aa #devolventur# (dg: conve) convertentur ad heredes 

eiusdem Gerardi filii Gerardi de Aa de latere (dg: matris) #et progenie# 

Elizabeth quondam matris (dg: dic) eiusdem Gerardi filii Gerardi de Aa. 

Testes dominus Goeswinus de Aa et Raet datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 142v 06 ±vr 15-03-1392. 

Behoudens voor Gerardus zv voornoemde Gerardus de bevoegdheid die 

erfgoederen en erfrenten te verkopen en te vervreemden, nadat hij 

meerderjarig is. 

 

Salva tamen sibi Gerardo filio dicti Gerardi (dg: plena) #sua# libera 

potestate huiusmodi hereditates et redditus vendendi et alienandi 

postquam ad annos sue pubertatis pervenerit et sibi supportati et firmati 

fuerint. 

 

BP 1179 p 142v 07 ±vr 15-03-1392. 

Ghisbertus zvw Ghisbertus van den Doorn beloofde aan de secretaris, tbv 

zijn broer hr Tielmannus van den Doorn, 100 Hollandse gulden of de waarde 

na maning te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Ghisberti de Spina promisit super omnia #mihi 

ad opus# domini (dg: -o) Tielmanni (dg: -o) de Spina suo fratri C Hollant 
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gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 142v 08 za 16-03-1392. 

Johannes zvw Henricus van Mulsel verkocht aan Margareta ndv Heilwigis 

Spiker, verwekt door wijlen hr Johannes Ghijnkini, een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd Polsbroek, tussen wijlen Martinus Monic enerzijds en 

erfgoed gnd dat Gemein Polsbroek anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Mulsel hereditarie vendidit (dg: 

Heilwigi Spiker ad opus) Margarete (dg: sue) filie naturalis #Heilwigis 

Spiker# ab ipsa Heilwige et quondam domino Johanne Ghijnkini genite 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Johannis ex duobus jugeribus terre sitis in jurisdictione de 

Meerwijc in loco dicto Polsbroec inter hereditatem quondam Martini Monic 

ex uno et inter hereditatem dictam communiter dat Ghemeijn Polsbroec ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere tamquam de vero allodio et sufficientem facere. 

Testes Willelmus et Tijt datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1179 p 142v 09 za 16-03-1392. 

Johannes zvw Johannes van Os gewantsnijder ev Heilwigis dvw Gerardus van 

Berze verkocht aan Willelmus van der Hullen een b-erfcijns van 4 pond geld, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 1½ morgen land, in Empel, ter 

plaatse gnd op die Heuvel, tussen Henricus gnd Ruber enerzijds en Henricus 

Lemmens soen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Gerardus van Berze 

geschonken had aan eerstgenoemde Johannes en diens vrouw Heilwigis. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Os #pannicide# maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam Gerardi de 

Berze hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

Remigii ex uno et dimidio jugeribus terre sitis in parochia de Empel in 

loco dicto op die Hoevel inter hereditatem Henrici dicti (dg: Ridder ex 

uno et inter) Ruber ex uno et inter hereditatem Henrici Lemmens soen ex 

alio quem censum dictus quondam Gerardus de Berze primodicto Johanni cum 

dicta Heilwige eius uxore nomine dotis supportaverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo van der Hullen supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte suid deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 142v 10 za 16-03-1392. 

Johannes zvw Egidius van der Eijkendonc verkocht aan Willelmus nzvw 

Johannes Loijer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) een kamp, 5 bunder groot, in Gestel bij Herlaer, 

tussen Katherina gnd Peters enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) 

een huis, erf en tuin, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, bij de 

kapel van Sint-Jan, tussen voornoemde kapel enerzijds en het water gnd die 

Dommel anderzijds, reeds belast met 6 penning oude pecunia aan de 

grondheer. 

 

Johannes filius quondam Egidii van der Eijkendonc hereditarie vendidit 

Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex campo quodam quinque bonaria terre co[ntinente] sito in 

parochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem Katherine dicte Peters 

ex uno et inter communitatem ibidem ex alio atque ex domo et area et orto 

sitis in dicta parochia in loco dicto Rumel prope capellam sancti 

Johannis inter (dg: hereditatem) dictam capellam ex uno et inter aquam 

dictam die Dommel ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: cen) sex denariis antique pecunie 

domino fundi inde solvendis promisit super habita et habenda sufficientem 
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facere. Testes Tijt et Vladeracken datum ut supra. 

 

1179 mf2 E 12 p. 143. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 16-03-1392. 

 Dominica oculi: zondag 17-03-1392. 

 Secunda post oculi: maandag 18-03-1392. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 Tercia post oculi: dinsdag 19-03-1392. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1392. 

 

BP 1179 p 143r 01 za 16-03-1392. 

Johannes nzvw hr Roverus investiet van de kerk van Erp, Egidius 

Broechoeven, Arnoldus van der Bolst beloofden aan Philippus Jozollo 60 

Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392; 15+30+31+24=100 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius quondam naturalis domini Roveri investiti olim ecclesie 

de Erpe Egidius Broechoeven Arnoldus van der Bolst promiserunt Philippo 

Jozollo LX Hollant gulden ad Johannis proxime persolvendos pena (dg: ..) 

II. Testes Erpe et Vladeracken datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1179 p 143r 02 za 16-03-1392. 

Hubertus van Ghemert zv Johannes Swenelden soen en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Jacobus ?Neppen 128 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, op zondag Jubilate aanstaande (zo 05-05-1392) te betalen. 

 

Hubertus de Ghemert filius Johannis Swenelden soen et Ludovicus eius 

filius promiserunt Jacobo Ne[?p]pen C et XXVIII gulden scilicet XXX 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad dominicam jubilate 

proxime futuram persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 143r 03 za 16-03-1392. 

Lambertus Tijmmerman van Nijsterle verkocht aan Johannes van Hal van 

Nijsterle een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Hadewigen Hof, 

tussen Johannes Vos enerzijds en kvw Hermannus Brouwer anderzijds. 

 

Lambertus Tijmmerman #de Nijsterle# peciam terre sitam in parochia de 

(dg: Nijstel) Nijsterle in loco dicto Hadewigen Hof inter hereditatem 

Johannis Vos ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Hermanni 

Brouwer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Hal de 

Nijsterle promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Vladeracken et Raet datum ut supra. 

 

BP 1179 p 143r 04 za 16-03-1392. 

Henricus Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Tijmmerman prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 143r 05 zo 17-03-1392. 

Leonius van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van Ghisbertus Lijsscap de 

jongere, uit naam van jkvr Luijtgardis van Haren, 17 lichte gulden, 30 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend. 

 

Nota quod est male conceptum. 

Leonius de Erpe recognovit se recepisse a Ghisberto Lijsscap juniore XVII 

licht gulde scilicet XXX communes placken pro quolibet gulden computato 

scilicet ex parte et nomine domicelle Luijtgardis de Haren ut dicebat 

(dg: dic) clamans dictus Leonius dictam domicellam Luijtgardem ab 

huiusmodi XVII gulden quitam. Testes (dg: W) Neijnsel et Tijt datum 

dominica oculi. 
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BP 1179 p 143r 06 ma 18-03-1392. 

Willelmus zv Luppertus gnd van den Scoet verkocht aan Willelmus van Berze 

schoenmaker een n-erfpacht42,43 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 lopen roggeland gnd die Loe, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Ghibo die Cuper enerzijds en erfg vw 

Willelmus van Melcrode anderzijds, (2) een stuk land gnd die Rijt, 3 

vrachten hooi groot, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus van 

Ghenen enerzijds en Johannes van der Enghelsbraken anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Willelmus filius Lupperti dicti van den Scoet hereditarie vendidit 

Willelmo de Berze sutori hereditariam (dg: censum) paccionem (dg: p) 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia terre) sex lopinatis 

terre siliginee dictis die Loe sitis in parochia de Oerscot in (dg: past) 

in loco dicto Best inter hereditatem Ghibonis die Cuper ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Willelmi de Melcrode ex alio atque ex pecia 

terre dicta die Rijt tres plaustratas feni continente sita (dg: si) in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici de Ghenen ex uno et 

inter hereditatem Johannis van der Enghelsbraken ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Vladeracken datum secunda post oculi. 

 

BP 1179 p 143r 07 do 28-03-1392. 

Theodericus van der Hoeven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van der Hoeven prebuit et reportavit. Testes Aa et Tijt datum 

quinta post letare. 

 

BP 1179 p 143r 08 ma 18-03-1392. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.174, 18-03-1392; monete pro tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes van Arle zvw Nijcholaus van Arle van Tilborch verkocht aan 

Gerardus van de Doorn een n-erfcijns van 3 pond geld, te betalen met Sint-

Remigius, gaande uit een stuk land in Tilburg, ter plaatse Aan de Rijt, 

tussen Ghiselbertus de Arle bv de verkoper enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, welk stuk land eertijds behoorde aan voornoemde Gerardus, 

koper. 

 

Johannes de Arle filius quondam (dg: Joh) Nijcholai de Arle de Tilborch 

hereditarie vendidit Gerardo de Spina hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie Remigii ex pecia terre sita in parochia de 

Tilborch ad locum dictum aen den Rijt inter hereditatem Ghiselberti de 

(dg: Arle .. ..) #Arle fratris dicti venditoris# ex uno et inter communem 

plateam ex alio et que pecia terre (dg: a) dudum ad dictum Gerardum 

emptorem spectare consueverat ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Neijnsel et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 143r 09 ma 18-03-1392. 

Gerardus van Gheffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
42 Zie → VB 1799 f 127v 03, ma 13-01-1399, Willem geheijten van Berze die Scoenmaker was 
gericht aen VI lopensaet roglands geheijten gemeijnlijc die Loe gelegen in die prochij van 

Oerscot in die stat geheijten Best tusschen den erve Ghiben geheijten die Cuper ende tusschen 

den erve der erfgenamen wilner Willems geheijten van Melcroede ende aen III voeder hoijlands 

gelegen in die prochij ende stat voirs tusschen den erve Henrics geheijten van Ghenen ende 

tusschen den erve Jans geheijten van der Enghelsbraken overmids gebreck van erfpacht den de 

voirs Willem dair aen had. 

43 Zie → BP 1181 p 544v 01 do 06-11-1399 (1), overdracht van de erfpacht. 
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Gerardus de Gheffen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 143r 10 ma 18-03-1392. 

Willelmus van Langelaer verkocht aan Johannes van Bonnigen Sijmons soen een 

b-erfpacht van 5½ lopen rogge, maat van Zeelst, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit goederen gnd het Hof Goed, in Blaerthem 

Sint-Severinus, waarop Petrus Woijten soen woont, welke pacht aan 

voornoemde Willelmus gekomen was na overlijden van zijn moeder jkvr Sophia. 

 

Willelmus de Langelaer hereditariam paccionem quinque et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Zeelst quam se solvendam habere dicebat 

hereditari purificationis et supra bona infrascripta tradendam ex bonis 

dictis tHof Goet sitis in parochia sancti Severini de Blaerthem in quibus 

bonis Petrus Woijten soen moratur quam paccionem dictus Willelmus sibi de 

morte quondam domicelle Sophie sue matris successione hereditarie 

advoluta esse dicebat hereditarie vendidit Johanni de Bonnigen Sijmons 

soen promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Rover et Neijnsel datum secunda post oculi. 

 

BP 1179 p 143r 11 di 19-03-1392. 

Jacobus zvw Martinus van Dusel droeg over aan Willelmus van Broechoeven 

zijn aandeel in een bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Wippenhout, 

bij de beemd van Arnoldus Walraven de oudere. 

 

Jacobus filius quondam Martini de Dusel totam partem ad se spectantem in 

uno bonario prati sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Wippenhout (dg: inter) hereditatem prope pratum Arnoldi Walraven senioris 

ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo de Broechoeven promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et 

Vladeracken datum 3a post oculi. 

 

BP 1179 p 143r 12 do 21-03-1392. 

Henricus zvw Willelmus gnd Hellinc ev Hadewigis dvw Henricus gnd Hermans 

soen droeg over aan Henricus zvw voornoemde Henricus Hermans soen (1) het 

deel dat aan zijn voornoemde vrouw behoort in een b-erfcijns van 4 pond 10 

schelling, die wijlen Johannes gnd Necker met Lichtmis betaalde aan wijlen 

voornoemde Henricus Hermans soen, gaande uit een stuk land gnd dat Hoeghe 

Heijnsic, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onland, tussen Arnoldus van 

der Haghe enerzijds en Margareta van Gherwen anderzijds, (2) het deel dat 

aan hem en zijn vrouw behoort, in een b-erfcijns van 28 schelling, die 

Arnoldus Leuwe betaalde aan wijlen voornoemde Henricus Hermans soen. 

Opstellen in twee brieven. 

 

Henricus filius quondam Willelmi dicti Hellinc maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Hadewigis sue uxoris filie quondam Henrici dicti Hermans 

soen totam partem et omne jus sibi et dicte eius uxori competentes in 

hereditario censu quatuor librarum et decem solidorum quem Johannes 

dictus quondam Necker dicto quondam Henrico Hermans soen solvere 

consuevit et tenebatur hereditarie purificationis ex pecia terre dicta 

dat Hoeghe Heijnsic sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Onlant (dg: inter here) inter hereditatem Arnoldi van der Haghe ex uno et 

inter #hereditatem# Margarete de Gherwen ut dicebat (dg: hereditarie s) 

#fient due littere# atque totam partem et omne jus sibi et dicte eius 

uxori competentes in hereditario censu XXVIII solidorum quem Arnoldus 

Leuwe dicto quondam Henrico Hermans soen solvere consuevit ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico filio dicti quondam Henrici Hermans soen 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Tijt et Raet datum quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 143r 13 di 19-03-1392. 

Volpkinus gnd Stephens soen van Berchen beloofde aan Jutta dvw Petrus 
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Jutten soen een lijfrente van 7 Gelderse gulden of de waarde, met Sint-

Gertrudis te betalen, gaande uit al zijn goederen. Johannes Winckelman 

beloofde deze verkoop niet te verstoren op basis van brieven waarin melding 

wordt gemaakt van goederen van voornoemde Volpkinus. 

 

Volpkinus dictus Stephens soen de Berchen promisit super omnia se daturum 

et soluturum Jutte filie quondam Petri Jutten soen vitalem pensionem (dg: 
?s) septem Gelre gulden vel valorem anno quolibet ad vitam dicte Jutte in 

die Gertrudis ex omnibus suis bonis ut dicebat tali condicione etc. Quo 

facto Johannes Winckelman promisit super omnia quod ipse dictam (dg: 

vendicionem) #promissionem# observabit et quod ipse dictam promissionem 

nunquam infringet mediantibus quibuscumque litteris facientibus mencionem 

de bonis Volpkini supradicti. Testes Raet et Vladeracken datum 3a post 

oculi. 

 

BP 1179 p 143r 14 do 21-03-1392. 

Philippus van Macharen schoenmaker en zijn vrouw Truda dvw Nicholaus van 

der Hullen verklaarden dat het hun wil is dat Willelmus zv voornoemde 

Philippus, verwekt bij zijn eerste vrouw Katherina, gelijkelijk met kv 

voornoemde Philippus en Truda alle goederen zal delen die zij zullen 

nalaten, alsof voornoemde Willelmus ook uit het huwelijk van voornoemde 

Philippus en Trudas was voortgekomen. Voornoemde Willelmus verklaarde dat 

het zijn wil is dat de kinderen van voornoemde Philippus verwekt bij Truda 

samen met hem de goederen zullen delen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Katherina, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Philippus. 

 

Philippus de Macharen sutor maritus et tutor legitimus ut asserebat Trude 

eius uxoris #filie quondam (dg: Arnoldi) Nicholai van der Hullen# et ipsa 

cum eodem tamquam cum tutore palam recognoverunt id esse eorum libere 

voluntatis quod Willelmus filius dicti Philippi ab ipso Philippo et 

Katherina eius prima uxore genitus equaliter cum liberis predictorum 

Philippi et Truda genitis et generandis equaliter (dg: dividet et 

participabit) dividet et participabit omnia en singula bona ab ipsis 

Philippo et Truda (dg: ad presens habita! et imposterum acquirendis) 

#relinquienda# [?quasi] dictus Willelmus esset de thoro legitimo dictorum 

Philippi et Trude !esset procreatus. Quo facto recognovit dictus 

Willelmus id esse sue libere voluntatis quod (dg: dicti) liberi ab ipso 

(dg: Willelmo) #Philippo# et Truda geniti et generandi simul cum dicto 

Willelmo capitatim divident (dg: cum dicto Will) omnia bona sibi de morte 

dicti quondam Katherine sue matris successione hereditarie advoluta ac 

sibi post mortem dicti Philippi  

 

1179 mf2 E 13 p. 144. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1392. 

 Quarta post oculi: woensdag 20-03-1392. 

 Secunda post oculi: maandag 18-03-1392. 

 Sexta post oculi: vrijdag 22-03-1392. 

 

BP 1179 p 144v 01 do 21-03-1392. 

....... ....... quocumque locorum situata tamquam si ....... ab ipsis 

Philippo et Truda geniti et generandi atque dictus Willelmus essent de 

uno thoro procreati quas condiciones predictas dicti Philippus et Truda 

cum ipso tamquam cum tutore ex una parte et dictus Willelmus ex altera 

parte super ....... ....... ratam servare promiserant. Testes Tijt et 

(dg: ...) Raet datum quinta post oculi. Duplicetur. 

 

BP 1179 p 144v 02 do 21-03-1392. 

Elisabeth van Meerwijc verkocht aan Willelmus van der Hullen een n-erfcijns 

van 20 schelling geeld, met Kerstmis te betalen, gaande uit ½ morgen land, 

in Meerwijk, ter plaatse gnd die Groet Hengmeng, tussen Johannes Luwe van 
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Empel enerzijds en kv Henricus Hoernix anderzijds. 

 

Elisabeth de Meerwijc hereditarie vendidit Willelmo van der Hullen 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex dimidio jugero terre sito in jurisdictione de 

Meerwijc in loco dicto die Groet Hengmeng inter hereditatem Johannis Luwe 

de Empel ex uno et inter hereditatem liberorum Henrici Hoernix ex alio ut 

dicebat promittens cum tutore warandiam tamquam de vero allodio et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 144v 03 wo 20-03-1392. 

Bodo van den Stocke ev Luijtgardis dvw Johannes Corf verkocht aan Andreas 

van Oudigen 1/6 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Johannes Corf, in een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes Corf, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnkinus Kul enerzijds 

en erfgoed van Willelmus Stercke anderzijds. 

 

Bodo van den Stocke maritus et tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis 

sue uxoris filie quondam Johannis Corf sextam partem sibi et dicte eius 

uxori de morte dicti quondam Johannis Corf successione hereditarie 

advolutam in domo et area dicti quondam Johannis Corf sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Reijnkini Kul ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Stercke ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Andree de 

Oudigen promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Neijnsel et Raet datum quarta post oculi. 

 

BP 1179 p 144v 04 do 21-03-1392. 

De broers Petrus Zerijs en Gerardus Zerijs beloofden aan Johannes Wechter 

140 gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met Maria-Hemelvaart 

aanstaande (do 15-08-1392) te betalen. 

 

Petrus Zerijs et Gerardus Zerijs fratres promiserunt #(dg: Johanni de 

Globo)# Johanni Wechter C et XL gulden scilicet XXX licht placken pro 

quolibet gulden computato ad assumptionem Marie proxime futuram 

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

oculi. 

 

BP 1179 p 144v 05 wo 20-03-1392. 

Wellinus Roveri droeg over aan Johannes van Eckenbroec een b-erfcijns van 

10 pond geld, gaande uit (1) een akker, gnd die Slijmensen Akker, in 

Someren, beiderzijds tussen Theodericus zv Martinus, (2) een stuk land, in 

Someren, ter plaatse gnd Hambosse, tussen Willelmus van Laervenne enerzijds 

en wijlen Henricus gnd Sceijve anderzijds, welke cijns aan hem was 

overgedragen door Henricus gnd Rover zv Arnoldus zvw Roverus van Kijgloe. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Wellinus Roveri hereditarium censum decem librarum monete solvendum 

hereditarie ex quodam agro terre dicto communiter die Slijmenschen Acker 

sito in (dg: Buscoducis) parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Theoderici filii Martini ex utroque latere coadiacentem atque ex quadam 

pecia terre sita in dicta parochia ad locum (dg: dictum co) dictum 

communiter Hambossche inter hereditatem Willelmi de Laervenne ex uno et 

inter hereditatem quondam Henrici dicti Sceijve ex alio supportatum sibi 

ab Henrico dictum! Rover filium! (dg: q) Arnoldi filii quondam Roveri de 

Kijgloe prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van Eckenbroec 

cum litteris et aliis et jure et arrestadiis (dg: et .) promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Raet 

datum quarta post oculi. 

 

BP 1179 p 144v 06 wo 20-03-1392. 

Hr Theodericus zv Henricus Venbossche vroeg aan zijn vader om toestemming 
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buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn 

vader. 

 

Dominus Theodericus (dg: petiit) filius Henrici Venbossche petiit sibi a 

dicto suo patre dari licenciam recedendi a domo convictu et expensis 

dicti sui patris et pater annuens sibi etc. Testes Rover et Neijnsel 

datum quarta post oculi. 

 

BP 1179 p 144v 07 ma 18-03-1392. 

Jkr Willelmus van Mielberch heer van Craendonc, Gheerlacus zvw Lucas van 

Erpe, Nicholaus van Doerne en Petrus Weder van Eijndoven beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 200 Franse franken met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392; 13+30+31+24=98 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Domicellus Willelmus de Mielberch dominus de Craendonc Gheerlacus filius 

quondam Luce de Erpe Nicholaus de Doerne Petrus Weder de Eijndoven 

promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: CC) IIc francken monete Francie ad 

Johannis proxime persolvendos pena quinque. Testes Rover et Neijnsel 

datum secunda post oculi. 

 

BP 1179 p 144v 08 ma 18-03-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit IIJ ?solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 144v 09 do 21-03-1392. 

Katherina dvw Johannes van den Noddenvelt droeg over aan Adam van Mierde 

een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, die Andreas zvw voornoemde 

Johannes van den Noddenvelt beloofd had aan zijn voornoemde zuster 

Katherina, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin van 

voornoemde Andreas, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, over de brug 

aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. 

 

Katherina filia quondam Johannis van den Noddenvelt cum tutore 

hereditariam paccionem quinque sextariorum siliginis mensure de Busco 

quam Andreas filius dicti quondam Johannis van den Noddenvelt promiserat 

se daturum et soluturum dicte Katherine eius sorori hereditarie 

purificationis ex domo et orto ipsius Andree sitis in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Middelrode ultra pontem ibidem inter communem 

platheam ex uno et inter aquam dictam communiter die Aa ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Ade de Mierde cum litteris et jure 

promittens cum tutore (dg: super habita et habenda) #super omnia# ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui deponere. Testes 

Rover et Neijnsel datum quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 144v 10 do 21-03-1392. 

Katherina dvw Henricus van der Schant verklaarde 8 pond geld ontvangen te 

hebben, die vrouwe Katherina van Mordrecht afgelopen Kerstmis moest betalen 

aan voornoemde Katherina wegens de lijfrente44 die voornoemde vrouwe 

Katherina moet betalen aan voornoemde Katherina op haar leven. 

 

Katherina filia quondam Henrici van der Schant recognovit sibi fore 

satisfactum de octo libris monete quas domina Katherina de Mordrecht 

dicte Katherine solvere tenebatur in festo nativitatis Domini proxime 

preterito occacione pensionis quam dicta domina Katherina dicte Katherine 

annuatim solvere ad eius vitam. Testes datum ut supra. 

 

                         
44 Zie ← BP 1178 f 061v 02 ±vr 27-11-1388, betaling van alle achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 32 pond. 
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BP 1179 p 144v 11 vr 22-03-1392. 

Jacobus, Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten, verkochten aan 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen een vak in Den Bosch, op het 

gewanthuis, tussen het vak van Ghevardus Stummeken enerzijds en het vak van 

kvw Rodolphus Roesmont en Henricus Scilder anderzijds, welk vak aan hen 

gekomen was na overlijden van vrouwe Lerija van Neijnsel, belast met 9 

schelling 2 penning aan de hertog. 

 

Jacobus Ghisbertus et Jutta liberi quondam Willelmi Coptiten cum tutore 

stallum quoddam dictum vacke situm in Busco supra domum pannorum inter 

stallum Ghevardi Scummeken ex uno et inter stallum (dg: quon) liberorum 

quondam Rodolphi Roesmont et Henrici Scilder ex alio quod stallum dicti 

liberi ad se de morte quondam domine Lerije de Neijnsel successione 

hereditarie advolutum esse dicebant hereditarie vendiderunt Wiskino filio 

quondam Theoderici Neven soen promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis IX solidis et II denariis domino duci inde 

solvendis. Testes Willelmus et Neijnsel datum sexta post oculi. 

 

BP 1179 p 144v 12 vr 22-03-1392. 

Arnoldus zvw Henricus Arts soen van Oerscot verkocht aan Johannes gnd 

Bruijn alias gnd Stijlken van Tijenen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jacobus te leveren, gaande uit huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Oirschot tussen de muur van het kerkhof van de 

kapel van Sint-Maria van Oirschot enerzijds en de gemene weg anderzijds, 

strekkend met beide einden aan de weg, reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Arts soen #de Oerscot# hereditarie 

vendidit Johanni dicto Bruijn alias dicto Stijlken de Tijenen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Jacobi ex domo orto cum suis hereditatibus adiacentibus sitis 

in parochia de Oerscot inter murum cijmitherii capelle sancte Marie [d]e 

Oerscot ex uno et inter communem platheam ex alio tendentibus cum ambobus 

finibus ad platheam ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum prius inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 144v 13 vr 22-03-1392. 

Voornoemde Arnoldus verkoper beloofde aan voornoemde Johannes koper 7 

Gelderse gulden of de waarde met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 21-04-

1392) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus venditor promisit dicto Johanni emptori VII Gelre gulden 

vel valorem ad octavas pasce proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 144v 14 vr 22-03-1392. 

Arnoldus Plaetmaker zvw Petrus beloofde aan Robbertus zvw Godefridus zvw 

Rutgherus Eghens soen 8 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Arnoldus Plaetmaker filius quondam Petri promisit Robberto filio quondam 

Godefridi filii quondam Rutgheri Eghens soen octo Gelre gulden vel 

valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 E 14 p. 145. 

 Sexta post oculi: vrijdag 22-03-1392. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 23-03-1392. 

 Quarta post cantate: woensdag 15-05-1392. 

 

BP 1179 p 145r 01 vr 22-03-1392. 

Gerardus zvw Theodericus van Vlijmen verhuurde aan Arnoldus Groetaert voor 

een periode van 2 jaar, ingaande heden, (dg: per jaar voor 28 Hollandse 
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gulden of de waarde met Kerstmis te betalen) een kamp, gnd die Roedsche 

Kamp, van wijlen Ghibo gnd Herinc, in Meerwijk, tussen erfgoed gnd dat 

Rullen enerzijds en erfgoed gnd de Roedsche Kamp, dat was van wijlen 

Gerardus van Abruggen, anderzijds, welk eerstgenoemd kamp voornoemde 

Gerardus gehuurd had van Elisabeth wv voornoemde Ghibo Herinc voor een 

periode van 12 jaar. 

 

Gerardus filius quondam Theoderici de Vlijmen quendam campum dictum die 

Roedsche Camp [quondam Ghibonis] dicti Herinc situm in jurisdictione de 

Meerwijc inter hereditatem dictam dat Rullen ex uno et inter hereditatem 

dictam den (dg: Roedsch) Roedsche Camp que fuerat quondam Gerardi de 

Abruggen ex alio quem campum primodictum dictus Gerardus erga Elisabeth 

relictam quondam Ghibonis Herinc predicti per spacium duodecim annorum 

conduxerat ut dicebat locavit etc Arnoldo Groetaert ab eodem ad spacium 

duorum annorum a data presentium sine medio subsequentium possidendum 

(dg: anno quolibet dictorum duorum annorum pro XXVIII Hollant gulden vel 

valorem dandis dicto Gerardo a dicto Arnoldo anno quolibet dictorum 

duorum annorum in festo nativitatis Domini ?ex premissis) promittens 

#super habita et habenda# warandiam (dg: et alter repromisit testes 

Willelmus et Neijnsel datum sexta post oculi) et obligationem deponere 

(dg: dat). Testes Willelmus et Tijt datum sexta post pasca. 

 

BP 1179 p 145r 02 vr 22-03-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Elisabeth wv Ghibo Herinc” 

en Gerardus zvw Theodericus van Vlijmen beloofde, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen aan Arnoldus Groetaert. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Elisabeth relicta quondam Ghibonis 

Herinc et Gerardus filius quondam Theoderici de Vlijmen promisit dictas 

litteras tradere Arnoldo Groetaert ut in forma #ad spacium duorum 

annorum#. Testes (dg: datum ut supra) Willelmus et Neijnsel datum sexta 

post oculi. 

 

BP 1179 p 145r 03 vr 22-03-1392. 

Johannes Kuijst zvw Woltherus Spijrinc, zijn zuster Agnes en Henricus Rike 

ev Elisabeth dvw voornoemde Wolterus Spijrinc verkochten aan Johannes 

Bathen soen, tbv diens zoon Ghiselbertus, het deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van Alveradis ev Ludovicus van Gheldorp, in de helft van 12½ 

morgen land, in Alem, op de gemeint aldaar, ter plaatse gnd dat Alemse 

Broek, tussen een kamp gnd Heren Baudekers Kamp enerzijds en Goessuinus gnd 

Veren Hillen soen en kvw Reijnerus met den Crommenhalse anderzijds, met een 

eind strekkend aan de wetering, welke helft wijlen voornoemde Ludovicus 

verworven had van hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Johannes Kuijst filius quondam Woltheri (dg: Spij) Spijrinc et Agnes eius 

soror cum tutore Henricus Rike maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam #Wolteri# Spijrinc totam partem 

et omne jus ipsis de morte quondam Alveradis uxoris quondam Ludovici de 

Gheldorp successione hereditarie advolutas in medietate duodecim et 

dimidii jugerum terre sitorum in parochia de Alem supra communitatem 

ibidem in loco dicto dat Alemsche Broec inter quendam campum dictum Heren 

Baudekers Camp ex uno et inter hereditatem Goessuini dicti Veren Hillen 

soen et liberorum quondam Reijneri met den Crommenhalse ex alio 

tendentium ibidem cum uno fine ad aqueductum dictum communiter weteringe 

quam medietatem predictam dictus quondam Ludovicus erga dominum 

Gheerlacum Rover militem acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Johanni Bathen soen ad opus Ghiselberti sui (dg: 

promittentes) filii promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel datum ut supra. 
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BP 1179 p 145r 04 vr 22-03-1392. 

Martinus gnd die Decker verkocht aan Johannes van Breda een b-erfcijns van 

30 schelling geld, die Everardus zv Willelmus gnd van Eirde plattijnmaker 

beloofd had aan voornoemde Martinus, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed 

van Johannes Plattijnmaker, tussen erfgoed van voornoemde Martinus 

enerzijds en erfgoed van Gerardus van der Weijde anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van Goessuinus Comans en met het andere eind aan 

erfgoed van voornoemde Johannes Plattijnmaker. 

 

Martinus dictus die Decker hereditarium censum XXX solidorum monete quem 

Everardus filius Willelmi dicti de (dg: Eird) Eirde factor plattinorum 

promiserat se daturum et soluturum dicto Martino hereditarie in festo 

nativitatis Johannis ex quadam camera cum eius fundo sita in Busco ad 

aggerem Vuchtensem retro hereditatem Johannis Plattijnmaker (dg: ex alio 

uno) et inter hereditatem dicti Martini ex (dg: alio) uno et inter 

hereditatem Gerardi van der Weijde ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Goessuini Comans et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

Johannis (dg: Plaet) Plattijnmaker prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni de Breda supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 145r 05 za 23-03-1392. 

Johannes zvw Daniel van Vladeracken en Henricus van Gravia beloofden aan 

Philippus Jozollo 400 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392; 8+30+31+24=93 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes filius quondam Danielis de Vladeracken et Henricus de Gravia 

promiserunt Philippo Jozollo IIIIc Hollant gulden ad Johannis proxime 

persolvendos pena X. Testes Neijnsel et Raet datum sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 145r 06 za 23-03-1392. 

Heijmericus van Beest en Emondus Rover beloofden aan voornoemde Philippus 

30 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392; 

8+30+31+24=93 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Heijmericus de Beest et Emondus Rover promiserunt dicto Philippo XXX aude 

scilde Francie ad Johannis proxime persolvendos pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 145r 07 za 23-03-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 145r 08 za 23-03-1392. 

Johannes zvw Johannes Gheerboers soen ev Gertrudis dvw Arnoldus Pedelman 

verkocht aan Johannes zv Willelmus Reijnsen soen van Broeghel een hoeve, in 

Son en Woensel, die aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van voornoemde Arnoldus Pedelman, belast met de hertogencijns, 6 

penningen aan Theodericus gnd van den Bornen en een b-erfpacht van 6 mud 

rogge en 8 mud 2 lopen gerst, maat van Son, aan andere lieden. 

 

Johannes filius quondam Johannis Gheerboers soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie quondam (dg: Joh) 

#Arnoldi# Pedelman mansum quendam situm in (dg: parochia) parochiis de 

Zonne et de Woncel cum attinentiis (dg: u) eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum sitis quem mansum dictus Johannes sibi (dg: 

de mo) et dicte eius uxori de morte quondam dicti (dg: Joh) #Arnoldi# 

Pedelman sui soceri successione hereditarie advolutam esse dicebat ut 
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dicebat (dg: dedit ad pactum Johanni filio quondam Willelmi dicti 

Reijnsen soen ab eodem pro censu domini et pro sex denariis Theoderico 

van den Bornen necnon pro hereditaria paccione sex modiorum) hereditarie 

vendidit Johanni filio Willelmi Reijnsen soen de Broeghel promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis atque sex 

denariis Theoderico dicto van den Bornen atque hereditaria paccione sex 

modiorum siliginis et octo modiorum et duorum lopinorum ordei mensure de 

Zonne aliis hominibus inde solvendis. Testes Aa et Rover datum ut supra. 

 

BP 1179 p 145r 09 wo 15-05-1392. 

Johannes Scillinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Scillinc prebuit et reportavit. Testes Rover et Neijnsel datum 

quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 145r 10 za 23-03-1392. 

Johannes zv Petrus van Gageldonc verkocht aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Tongerlo, met Lichtmis 

op de goederen gdn Borchwaert, gelegen in Tongerlo, te leveren, gaande uit 

alle cijns- en allodiale goederen van Gerardus gnd van Scoerwijer, gelegen 

in Tongerlo, welke pacht aan voornoemde Johannes was verkocht door 

voornoemde Gerardus. 

 

Johannes filius Petri de Gageldonc hereditariam paccionem septem modiorum 

siliginis mensure de Tongerle solvendam hereditarie purificationis (dg: 

ex) et supra bona dicta communiter Borchwaert (dg: tradendam) sita in 

parochia de Tongerle tradendam ex omnibus et singulis bonis censualibus 

et allodialibus Gerardi dicti de Scoer-(dg: weijde)-wijer quocumque 

locorum in dicta parochia de Tongerle consistentibus sive sitis venditam 

dicto Johanni a dicto Gerardo prout in litteris hereditarie vendidit 

Henrico Dicbier filio Godefridi supportavit cum litteris et jure 

promittens raam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: N) Rover et Neijnsel datum (dg: ut supra) sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 145r 11 za 23-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 210 Gelderse gulden45, 33 

plakken voor 1 gulden gerekend (dg: of de waarde van diezelfde), een helft 

te betalen met Sint-Jan (ma 24-06-1392) en de andere helft met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: C et) IIc et decem Gelre 

gulden scilicet XXXIII placken pro quolibet computato (dg: vel valorem 

eorundem) mediatim Johannis et mediatim purificationis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 145r 12 za 23-03-1392. 

Jutta dvw Petrus Coppen soen verkocht aan Johannes van Straten een weide 

gnd een schaar, in Meerwijk, ter plaatse gnd Polsbroek, in een kamp, gnd 

den Eftersten Kamp. 

 

Jutta filia quondam Petri Coppen soen #cum tutore# quandam pascuam dictam 

een scaer sitam in jurisdictione de Me[erwijc] in loco dicto Polsbroec in 

campo dicto den Eftersten Camp (dg: inter hereditatem) ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Johanni de Straten promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
45 Zie → BP 1179 p 462v 05 di 02-07-1392, verklaring dat de helft van de 210 

gulden, 33 plakmeeuwen voor 1 gulden gerekend, is betaald, te weten de 

termijn van 24-06-1392. 
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BP 1179 p 145r 13 za 23-03-1392. 

Zeijnsa van der Straten en Sijmon van der Gheest beloofden aan Anthonius 

Brant 60 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392) te betalen. De brief overhandigen aan Willelmus van Trier of aan hem. 

 

Zeijnsa van der Straten et Sijmon van der (dg: Ghec) Gheest promiserunt 

Anthonio Brant LX Gelre gulden vel valorem ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur Willelmo de Trier vel sibi. 

 

1179 mf2 F 01 p. 146. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 23-03-1392. 

 Tercia post letare: dinsdag 26-03-1392. 

 Quarta post letare: woensdag 27-03-1392. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 Sexta post letare: vrijdag 29-03-1392. 

 

BP 1179 p 146v 01 za 23-03-1392. 

....... Eefsen soen verkocht aan Elisabeth wv Andreas Molle een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, tussen wijlen Henricus Grove 

enerzijds en Gerardus van Ghael anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van het gasthuis in Den Bosch, belast met de hertogencijns. 

 

....... Eefsen soen hereditarie vendidit Elisabeth relicte quondam Andree 

Molle hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex prato (dg: sito in parochia S) 

sito in parochia de (dg: Berlikem in loco d) de Scijnle in loco dicto 

Eirde inter hereditatem quondam Henrici Grove ex uno et hereditatem 

Gerardi de Ghael ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem spectantem 

ad hospitale de Busco ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis inde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Aa et Rover datum sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 146v 02 di 26-03-1392. 

Johannes van Bruheze verkocht aan Mechtildis ev Johannes van Broegel kramer 

zv Johannes met den Barde van Broegel een n-erfcijns van 12 pond geld, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd te Papenvenne, in 

Deurne, welke goederen voornoemde verkoper verworven had van hr Johannes 

van Berlaer heer van Helmond en Keerberch, belast met cijnzen aan de abt 

van Opternaken. 

 

Johannes de Bruheze hereditarie vendidit Mechtildi (dg: fi) uxori 

Johannis de (dg: Broegh) Broegel institoris filii Johannis (dg: d) met 

den Barde de Broegel hereditarium censum (dg: X XII) XII librarum monete 

solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendum de et ex bonis 

dictis te Papenvenne sitis in parochia de (dg: Doer) Doerne et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque sitis (dg: 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem) [que 

bona] cum suis attinentiis dictus venditor erga dominum Johannem de 

Berlaer dominum de Helmont et de Keerberch acquisiverat ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus abbati de Opternaken exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Rover et Neijnsel datum tercia post letare. 

 

BP 1179 p 146v 03 di 26-03-1392. 

Emondus Rover verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus Rover prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 146v 04 wo 27-03-1392. 

Jacobus zvw Willelmus Loijer vroeg aan zijn moeder Yda om toestemming 
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buiten het huis etc te mogen gaan van zijn moeder. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Loijer supplicavit Yde sue matri 

licenciam recedendi a domo etc et mater annuens. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum quarta post letare. 

 

BP 1179 p 146v 05 wo 27-03-1392. 

Johannes van de Kloot droeg over aan Johannes Monic en Gerardus van Vucht 

20 oude schilden, aan hem beloofd door Arnoldus zvw Martinus zv Arnoldus 

Ghovijen soen. Met adiusticatie en proclamaties. 

 

Johannes de Globo XX aude scilde promissos sibi ab Arnoldo filio quondam 

Martini filii Arnoldi Ghovijen soen prout in litteris supportavit Johanni 

(dg: M) Monic et Gerardo de Vucht cum litteris et adiusticatione et 

proclamationibus in litteris oppidi conscriptis. Testes Rover et Tijt 

datum quarta post letare. 

 

BP 1179 p 146v 06 wo 27-03-1392. 

Voornoemde Johannes Monic en Gerardus van Vucht beloofden aan de secretaris 

{Johannes van de Kloot, zie BP 1179 p 146v 05} 20 oude schilden na maning 

te betalen. 

 

Dicti Johannes Monic et Gerardus de Vucht promiserunt mihi XX aude scilde 

ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 146v 07 wo 27-03-1392. 

Truda dvw Ghiso van Kaudekerke verkocht aan Danijel Voghels, tbv abdis en 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een n-erfcijns van 3 pond geld, een 

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

een huis, erf en tuin in Den Bosch, over het kerkhof van de Sint-Janskerk, 

aan de straat gnd Papenhuls, tussen erfgoed van Hilla Robbijns enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Brede anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond 15 schelling voornoemd geld. 

 

Truda filia quondam Ghisonis de Kaudekerke cum tutore hereditarie 

vendidit Danijeli Voghels ad opus abbatisse et conventus sancte Clare in 

Busco hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area et orto cum eorum 

attinentiis sitis in Busco ultra cijmitherium ecclesie sancti Johannis ad 

vicum dictum Papenhuls inter hereditatem Hille Robbijns ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Brede ex alio ut dicebat promittens cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

trium librarum et XV solidorum monete predicte prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Vladeracken et (dg: Tijt) #Raet# datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 146v 08 wo 27-03-1392. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt verkocht aan Wolterus van Oekel een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus van Loen met 

Kerstmis moet leveren aan eerstgenoemde Gerardus, gaande uit (1) een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, in Oss, beiderzijds tussen wijlen Zeijnsa 

Robben, (2) ½ morgen land, aldaar, tussen Johannes van Os zv Johannes van 

Os enerzijds en wijlen voornoemde Zeijnsa Robben. 

 

Gerardus Vilt filius naturalis quondam Gerardi Vilt hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Gerardus de 

Loen primodicto Gerardo solvere tenetur hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex domo orto et hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in parochia 

de Os inter hereditates quondam Zeijnse Robben ex utroque latere atque ex 

dimidio jugero terre sito ibidem (dg: ex uno et) inter hereditatem 

Johannis de Os filii Johannis de Os ex uno et inter hereditatem dicte 



Bosch’ Protocol jaar 1392 03. 

 

98 

quondam Zeijnse Robben ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Woltero de 

Oekel promittens super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: 

in dicta) in dicta paccione deponere et sufficientem facere. Testes Aa et 

Raet datum ut supra. 

 

BP 1179 p 146v 09 do 28-03-1392. 

Johannes Scilder zvw Johannes Scilder ev Metta dvw Henricus gnd Everarts 

soen van Hijntham deed tbv Petrus zvw voornoemde Henricus Everarts soen, 

Johannes Coninc en diens vrouw Elisabeth dvw voornoemde Henricus, afstand 

van alle goederen, die aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Metta 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Metta. 

Eerstgenoemde Johannes behoudt de goederen die eerder aan hem en zijn vrouw 

Metta geschonken waren. 

 

Johannes Scilder filius quondam Johannis Scilder maritus et tutor 

legitimus Mette sue uxoris filie quondam Henrici dicti Everarts soen de 

Hijntham super omnibus et singulis bonis sibi et dicte Mette eius uxori 

de morte quondam parentum eiusdem Mette successione hereditarie advolutis 

quocumque locorum sitis ut dicebat atque super toto jure ut dicebat ad 

opus Petri filii dicti quondam Henrici Everarts soen atque ad opus 

Johannis Coninc et Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salvis tamen primodicto Johanni bonis sibi et dicte Mette 

eius uxori prius nomine dotis datis et assignatis. Testes Willelmus et 

Tijt datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 146v 10 do 28-03-1392. 

Petrus zvw Henricus Everarts soen en Johannes gnd Coninc ev Elisabeth dvw 

voornoemde Henricus Everarts soen deden tbv Johannes Scilder zvw Johannes 

Scilder afstand van alle goederen, die wijlen Henricus Everarts soen 

geschonken had aan voornoemde Johannes Scilder en diens vrouw Metta dvw 

voornoemde Henricus. 

 

Petrus filius quondam Henrici Everarts soen et Johannes dictus Coninc 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Henrici Everarts soen super omnibus et singulis bonis que dictus 

quondam Henricus Everarts soen Johanni Scilder filio quondam Johannis 

Scilder cum Metta eius uxore filia dicti quondam Henrici nomine dotis 

dederat quocumque locorum sitis ut dicebant atque super toto jure ad opus 

dicti Johannis Scilder hereditarie renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 146v 11 do 28-03-1392. 

Voornoemde Petrus zvw Henricus Everarts soen en Johannes gnd Coninc ev 

Elisabeth dvw voornoemde Henricus Everarts soen beloofden aan voornoemde 

Johannes en diens vrouw Metta een lijfpacht van 12 lopen rogge, Bossche 

maat, met Sint-Thomas te leveren, gaande uit al hun goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dicti Petrus et Johannes Coninc promiserunt super omnia se daturos dicto 

Johanni et Mette eius uxori vitalem pensionem XII lopinorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius 

eorum in festo Thome ex omnibus eorum bonis ut dicebant et alter 

supervivus remanens integraliter habebit scilicet cum ambo [etc]. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 146v 12 vr 29-03-1392. 

Arnoldus zvw Johannes Jacobs soen van der Lijnden beloofde aan de 

secretaris, tbv Elisabeth wv Johannes Berijs, een lijfrente van 4 Hollandse 

gulden of de waarde, met Allerheiligen te betalen, gaande uit (1) de helft 

van een beemd in Oisterwijk, naast de Banbrug, tussen Henricus Wise 
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enerzijds en kvw Johannes van Haren anderzijds, (2) de helft van een 

hofstad in Oisterwijk, tussen Johannes Wijtman enerzijds en Jacobus Noijden 

soen anderzijds. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Arnoldus of aan 

Arnoldus van Beke. 

 

Arnoldus filius quondam (dg: Jacobi) #Johannis Jacobs soen# van der 

Lijnden promisit (dg: si) mihi ad opus Elisabeth relicte quondam Johannis 

Berijs quod ipse Arnoldus dabit et solvet dicte Elisabeth vitalem 

pensionem IIIIor Hollant gulden vel valorem anno quolibet ad vitam dicte 

Elisabeth in festo omnium sanctorum ex medietate prati siti in parochia 

de Oesterwijc iuxta pontem dictum Banbrugge inter hereditatem Henrici 

Wise ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Haren ex 

alio atque ex medietate domistadii siti in Oesterwijc inter hereditatem 

Johannis Wijtman ex uno et inter hereditatem Jacobi Noijden soen [ex 

alio] tali condicione. Testes Willelmus et Tijt datum sexta post letare. 

Detur primodicto Arnoldo vel Arnoldo de Beke. 

 

1179 mf2 F 02 p. 147. 

 Sabbato post letare: zaterdag 30-03-1392. 

 Tercia post Judica: dinsdag 02-04-1392. 

 

BP 1179 p 147r 01 za 30-03-1392. 

Arnoldus Nolleken zvw Gherongius handschoenmaker droeg over aan Petrus 

Witbolle een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van ......., met Sint-Andreas 

te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin, in Beek, op het water gnd die 

Beke, tussen Margareta mv Johannes Vetter van Beke zvw Johannes Vette 

enerzijds en Nicholaus van Berze anderzijds, welke pacht aan wijlen 

voornoemde Gherongius was overgedragen door Johannes zvw Arnoldus Quappe, 

en die nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus (dg: No) Nolleken filius quondam Gherongii cijrothecarii 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis me[nsure de] ....... 

solvendam hereditarie in festo beati Andree de domo area et orto sitis in 

parochia de Beke super quadam aqua die Beke vulgaliter nuncupata inter 

hereditatem Margarete matris Johannis Vetter de Beke filii quondam 

Johannis Vette ex uno et inter hereditatem Nicholai de Berze ex alio 

supportatam dicto quondam (dg: Arnoldo Noll) Gherongio a Johanne filio 

quondam Arnoldi Quappe prout in litteris et quam nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie supportavit Petro Witbolle simul cum dictis litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex pare sui et 

ex parte dicti sui patris deponere. Testes Willelmus et Tijt datum 

sabbato post letare. 

 

BP 1179 p 147r 02 za 30-03-1392. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Arnoldus Nolleken 22 Gelderse 

gulden of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Petrus (dg: et A) promisit dicto Arnoldo Nolleken XXII Gelre 

gulden vel valorem atque dimidium modium siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 147r 03 za 30-03-1392. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Johannes zvw Reijmboldus bakker een 

n-erfcijns van 5 oude schilden of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia se daturum et soluturum Johanni filio 

quondam Reijmboldi pistoris hereditarium censum quinque aude scilde vel 

valorem hereditarie in festo (dg: na) Remigii ex omnibus suis bonis ut 
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dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 147r 04 za 30-03-1392. 

Andreas zvw Arnoldus zv Lambertus bakker vernaderde een b-erfcijns van 7 

pond geld, aan Reijnkinus Loeden verkocht46 door Willelmus Toelinc. De ander 

week. En hij droeg weer over. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii Lamberti pistoris prebuit ad 

redimendum hereditarium censum septem librarum monete venditum Reijnkino 

Loeder a Willelmo Toelinc ut dicebat et alter cessit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 147r 05 di 02-04-1392. 

Heijlwigis wv Zegerus gnd Rode Gherijts soen droeg over aan haar zoon 

Johannes, tbv hem en Heilwigis en Aleijdis, dv voornoemde Heilwigis, alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar broer hr 

Nicholaus priester zvw Nicholaus gnd des Moelners soen. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Heilwigis en aan niemand anders, tenzij ze 

intussen overleden zou zijn en dan zal Johannes de brief hebben. 

 

Heijlwigis relicta quondam Zegeri dicti Rode Gherijts soen #cum tutore# 

omnia bona sibi de morte quondam domini Nicholai presbitri filii quondam 

Nicholai dicti des Moelners soen sui fratris (dg: in .) jure successionis 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni suo filio ad opus sui et ad opus Heilwigis et 

Aleijdis filiarum dicte Heilwigis promittens cm tutore ratam servare. 

Testes Tijt et Vladeracken datum 3a post Judica. Detur primodicte 

Heilwigi et nulli alteri nisi ipsa decesserit et ?tunc habebit Johannes 

dictam litteram. 

 

BP 1179 p 147r 06 di 02-04-1392. 

Voornoemde Heilwigis verklaarde dat haar voornoemde zoon Johannes 24 lichte 

schilden heeft betaald, die voornoemde Johannes verschuldigd was aan zijn 

voornoemde moeder. 

 

Dicta Heilwigis recognovit sibi dictum Johannem #suum filium# persolvisse 

XXIIII licht scilde quos dictus Johannes dicte eius matri solvere 

tenebatur ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 147r 07 di 02-04-1392. 

Hubertus van Ghemert gaf uit aan Johannes van Troest een huis, erf en tuin, 

eertijds van wijlen zijn grootvader Gerardus Vos, nu van hem, in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Kodde, nu van Adam 

bakker, enerzijds en erfgoed eertijds van voornoemde wijlen Gerardus Vos, 

nu van Johannes Matheus soen, met een weg ertussen, anderzijds, samen met 

voornoemde weg, minus een stukje land, 1 voet breed, afgescheiden van 

voornoemde weg, als osendrup van het huis47 van voornoemde Johannes Matheus 

soen, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het gemene water, welk huis, 

erf en tuin aan voornoemde Hubertus gekomen was na erfdeling na overlijden 

van zijn vader Johannes van Ghemert; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 11 penning aan de hertog, en thans voor een n-erfcijns van 6 

pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Hubertus de Ghemert domum aream et ortum que fuerant quondam Gerardi (dg: 

Vosse) Vos sui avi nunc ad se spectantes sitos in Busco in vico Orthensi 

                         
46 Zie ← BP 1179 p 365r 13 di 26-03-1392, verkoop van de cijns. 
47 Zie → BP 1179 p 147r 10 di 02-04-1392, uitgifte van dit huis met erf en 

tuin. 
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inter hereditatem quondam Johannis Kodde nunc ad (dg: se) Adam pistorem 

spectantem ex uno et inter hereditatem que fuerat dicti quondam Gerardi 

Vos nunc ad Johannem Matheus soen spectantem quadam via interiacente ex 

alio simul cum dicta via minus (dg: una pedata) particula terre una 

pedata terre in latitudine continente sumpta de dicta via pro stillicidio 

dicte domus dicti Johannis Matheus soen #et que particula tendit a 

communi plathea ad communem aquam# prout primodicta domus area ortus (dg: 

et dicta particula terre p s) ad dictum quondam Gerardum Vos pertinere 

consueverunt quos dictus Hubertus sibi de morte quondam Johannis de 

Ghemert sui patris successione hereditarie advolutos et sibi mediante 

divisione hereditaria inter eius in hoc coheredes habita cesserunt in 

partem ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de Troest ab eodem 

pro hereditario censu undecim denariorum censu domini ducis dandis etc et 

pro hereditario censu sex librarum monete dando dicto Huberto ab alio 

mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo solucionis termino in 

festo nativitatis Domini proxime futuro ex premissis promittens super 

habita et habenda warandiam pro premissis et (dg: ..) obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis et promisit super omnia #habita 

et habenda# sufficientem facere. Testes Rover et Neijnsel datum 3a post 

Judica. 

 

BP 1179 p 147r 08 di 02-04-1392. 

Voornoemde Johannes van Troest beloofde aan voornoemde Hubertus 57 

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

betalen. 

 

Dictus Johannes de Troest promisit dicto Huberto LVII Hollant gulden vel 

valorem in alio pagamento ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 147r 09 di 02-04-1392. 

Voornoemde Johannes van Troest beloofde aan voornoemde Hubertus 57 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes de Troest promisit dicto Huberto LVII Hollant gulden vel 

valorem a Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 147r 10 di 02-04-1392. 
Vergelijk: VB 1799 f 227v 02 ma 10-01-1418, vermelding van de schepenbrief. 

Hubertus van Ghemert gaf uit aan Johannes Matheus soen witledermaker een 

huis, erf en tuin, eertijds van wijlen zijn grootvader Gerardus Vos, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Hubertus, eertijds 

van voornoemde wijlen Gerardus Vos, richting de Markt, enerzijds, en 

erfgoed48, eertijds van voornoemde wijlen Gerardus, nu van Johannes van 

Troest, met een weg ertussen, anderzijds, samen met een stukje erfgoed, 1 

voet breed, afgescheiden van voornoemde weg als osendrup van voornoemd 

huis, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, 

welk huis, erf en tuin aan voornoemde Hubertus gekomen was na erfdeling na 

overlijden van zijn vader Johannes van Ghemert; de uitgifte geschiedde voor 

een b-erfcijns van 12 penning aan de hertog, en thans voor een n-erfcijns49 

                         
48 Zie ← BP 1179 p 147r 07 di 02-04-1392, uitgifte van huis, erf en tuin aan Johannes van 
Troest. 

49 Zie → VB 1799 f 227v 02 ma 10-01-1418, Reijner Scaden mechtich dair toe van Hubert van 
Gemert was gericht … aen huijs erve ende hof welc waren wilner Gerits Vos audervader Huberts 

voirs gelegen in sHertogenbosch ind Orthenstraet tusgen den erve des voirg Hubrechts welc was 

des voirg Gerits Vos ex uno ende tusgen den erve des voirs wilner Gerits Vos nu tot Jan 

geheiten van Troest roerende enen gemeijnen dair tusschen liggende latere ex alio ende aen een 

stucsken erfenissen enen voet erfnissen in breijden begripende genomen van de wech voirs voir 

een drup des huijs voirs welck stucsken erfnissen strect van der gemeijnre strathen afterwaert 

totten gemeijnen water overmids gebrec eens erftsijns van X ponden monete welken tsijns 



Bosch’ Protocol jaar 1392 03. 

 

102 

van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). De 

osendrup, tussen het erfgoed van voornoemde Hubertus en voornoemd huis, erf 

en tuin, zoals nu uitgegeven aan voornoemde Johannes Matheus soen, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, zal 

gemeenschappelijk eigendom zijn van voornoemde Hubertus en Johannes Matheus 

soen. 

 

Hubertus de Ghemert domum aream et ortum que fuerant quondam Gerardi Vos 

sui avi sitos in Busco in vico Orthensi inter hereditatem dicti Huberti 

que fuerat dicti quondam (dg: h) Gerardi Vos #versus forum# ex uno et 

inter hereditatem que fuerat dicti quondam Gerardi nunc ad Johannem de 

Troest spectantem quadam via interiacente ex alio simul cum quadam 

particula hereditatis (dg: sumpta de dicta via) unam pedatam terre in 

latitudine continente sumpta de via predicta pro stillicidio domus 

predicte et que particula predicta tendit a commmuni plathea retrorsum ad 

communem aquam prout huiusmodi domus area et ortus (dg: ad dictum) #prout 

ad dictum quondam Gerardum pertinere consueverunt# dicto Huberto de morte 

quondam Johannis de Ghemert sui patris (dg: est advolutus) sunt advoluti 

[et] sibi mediante divisione hereditaria inter ipsum et eius in hoc 

coheredes habita cesserunt in partem ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni Matheus soen paratori albi corei ab eodem pro hereditario 

censu XII denariorum duci inde solvendo dando etc et pro hereditario 

censu decem librarum monete dando dicto Huberto ab altero mediatim 

Johannis et mediatim Domini et pro primo Domini proxime futuro ex 

premissis promittens super habita et habenda warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et promisit 

super habita et habenda sufficientem facere hoc eciam addito quod 

stillicidium consistens inter dictam hereditatem dicti Huberti et inter 

predictos domum aream et ortum dicto Johanni Matheus soen nunc ad census 

datos tendens a dicta communi plathea retrorsum usque ad communem aquam 

predictorum Huberti et Johannis Matheus soen commune erit et permanebit. 

Testes Rover et Neijnsel datum tercia post judica. 

 

BP 1179 p 147r 11 di 02-04-1392. 

Johannes Matheus soen witledermaker droeg over aan Hubertus van Ghemert een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Kul enerzijds en erfgoed van Nicholaus gnd Coel Scaden 

anderzijds, (2) ½ morgen in Empel, ter plaatse gnd op die Haar, tussen 

Goessuinus Cnode enerzijds en Adam van Deemken anderzijds, (3) ½ morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd op die Rullen, tussen Hermannus Peters soen 

enerzijds en Arnoldus Ruber anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht 

door Johannes van Diest snijder. 

 

Johannes Matheus soen factor albi corei hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo et area 

sita in Busco ad finem vici (dg: H) Orthensis inter hereditatem Johannis 

Kul ex uno et inter hereditatem Nicholai dicti Coel Scaden ex alio atque 

[ex] dimidio jugero sito in parochia de Empel in loco dicto op die Haer 

inter hereditatem Goessuini Cnode ex uno et inter hereditatem Ade de 

Deemken ex alio insuper ex dimidio jugero terre sito in dicta parochia in 

loco dicto op die Rullen inter hereditatem Hermanni Peters soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Ruber ex alio venditum sibi a Johanne de Diest 

(dg: .) sartore prout in litteris hereditarie supportavit Huberto de 

Ghemert cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

                         
Johannes geheiten Matheeus soen die witledermaker geloeft had hem te geven ende te betalen 

Hubrecht voirs. 
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BP 1179 p 147r 12 di 02-04-1392. 
Vergelijk: vermelding van de brief in VB 1799 f 221v 02 ma 19-04-1417. 

Johannes Matheus soen witledermaker droeg over aan Hubertus van Ghemert een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 13 hont 

land, in Empel, in een kamp gnd die Acht Morgen, tussen Henricus van Mulsel 

enerzijds en Petrus van Bruggen anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker. Hij beloofde {het 

onderpand50} van waarde te houden. 

 

Johannes Matheus soen parator albi corei [hereditarium censum] IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie Domini ex tredecim hont terre sitis 

in parochia de Empel in campo dicto die Acht Margen inter hereditatem 

Henrici de Mulsel ex uno et inter hereditatem Petri de Bruggen ex alio 

venditum sibi a Jacobo filio quondam Stephani dicti Broecriemmaker prout 

in litteris hereditarie supportavit Huberto de Ghemert cum litteris et 

jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 F 03 p. 148. 

 Tercia post Judica: dinsdag 02-04-1392. 

 Sexta post pasca: vrijdag 19-04-1392. 

 Sabbato post Judica: zaterdag 06-04-1392. 

 

BP 1179 p 148v 01 di 02-04-1392. 

Johannes Matheus soen witledermaker droeg over aan Hubertus van Ghemert een 

b-erfcijns van 6 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) 13 hont 

land, behorend aan Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker, in een kamp 

gnd die Acht Morgen, welk kamp ligt in het gebied van Empel, tussen Petrus 

van Bruggen enerzijds en wijlen Henricus van Mulsel anderzijds, (2) 1½ 

morgen land, in het gebied van Empel, op de plaats gnd op de Heuvel, tussen 

voornoemde wijlen Henricus van Mulsel enerzijds en Henricus gnd Lemmens 

soen anderzijds, (3) 4½ hont land, aldaar, tussen Lambertus Raet enerzijds 

en Johannes Wellens soen anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door 

voornoemde Jacobus zvw Stephanus. Hij beloofde {de onderpanden51} van waarde 

                         
50 Zie → VB 1799 f 221v 02 ma 19-04-1417, die selve Hessel tamquam procurator ut supra was 
gericht aen allen guede Jan Matheeus soen paratoris albi corei ab ipso ad presens habita ac in 

posterum acquirenda overmits gebrec van geloeften die welke die voirs Jan gedaen had Hubrecht 

van Gemert van enen jaerliken ende erfliken tsijns van IIII ponden monete te vergelden erflic 

wt XIII hont lands gelegen in die prochij van Empel in enen camp geheiten Acht Mergen tusgen 

den erve Henrix geheiten van Mulsen ex uno ende tusgen den erve Peters geheiten van Bruggen ex 

alio welken tsijns die voirg Jan Matheeus soen opgedragen had den voirg Hubert van Gemert ende 

welke dertien hont lants Jan Matheeus soen geloeft had super se et bona sua omnia ab eo ad 

presens habita ac in posterum acquirenda voir gulde des voirg tsijns van vier ponden guet 

genuch wael dogende te maken ende altijt zeker genuch prout in litteris quarum data continet 

feria tercia post dominicam qua cantatur iudica anno Domini Mo CCCo nonagesimo primo (di 02-04-

1392) ende welke XIII hont lants voirs voir gulde des voirs tsijns van IIII ponden bevonden 

sijn mit recht niet guet genuch noch wael dogende te wesen noch seker genuch ende van welker 

geloeften die voirs taefell gebrec ende scade mit recht geleden heeft. 
51 Zie → VB 1799 f 221r 01 ma 19-04-1417, die selve Hesselt tamquam procurator mense sancti 
spiritus in Buscoducis was gericht … aen allen gueden Jans geheiten Matheus soen paratoris 

albi corei ab eo ad presens habita ac imposterum acquirenda overmits gebrec van geloeften die 

welke die voirs Jan gedaen heeft Hubert van Gemert van enen jairliken ende erfliken tsijns van 

VI ponden monete te vergelden erfliken wt dertien hont lands tot Jacop soen wilner Stevens 

Broecriemmekers behorende in enen camp geheiten die Acht Mergen welken camp gelegen is in 

territorio de Empel tusgen den erve Peters geheiten van Bruggen ex uno ende tusgen den erve 

wilner Henrics geheiten van Mulsen ex alio ende wt enen ende enen halven mergen lands gelegen 

in dicto territorio de Empel supra locum geheiten opten Hoevel tusgen den erve des voirs 

wilner Henrix van Mulsen ex uno ende tusgen den erve Henrix geheiten Lemments soen ex alio 

ende wt vier ende enen halven hont lants gelegen aldair tusgen den erve Lambrechts geheiten 

Raet ex uno ende tusgen den erve Jans geheiten Wellens ex alio welken tsijns die voirg Jan 

Matheeus soen opgedragen had Hubert van Gemert voirs ende welke XIII hont lants ende enen 

halven mergen ende IIII ende enen halven hont lants voirs die voirs Jan Matheeus soen geloeft 

had super se et bona sua omnia ab eo ad presens habita et in posterum acquirenda den voirs 

Hubert voir gulde des voirs tsijns van VI ponden guet genuch wael dogen te maken ende altijt 

zeker genuch prout in litteris quarum data continet feria tercia post dominicam qua cantatur 

judica anno Domini Mo CCCo nonagesimo primo (di 02-04-1392) ende welc erfenis voir gulde des 

voirs tsijns mit recht bevonden is niet guet genuch te wesen wael duegende noch zeker genuch. 
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te houden. 

 

Johannes Matheus soen parator albi corei hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie in festo pasche ex tredecim hont terre ad 

Jacobum filium quondam Stephani dicti Broecriemmaker spectantibus in 

quodam campo dicto communiter die Acht Marghen qui campus situs est in 

territorio de Empel inter hereditatem Petri de Bruggen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici de Mulsel ex alio atque ex uno et dimidio 

jugeribus terre sitis in dicto territorio de Empel supra locum dictum 

(dg: communiter) op den Hoevel inter hereditatem dicti quondam Henrici de 

Mulsel ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Lemmens soen ex alio 

necnon ex quatuor et dimidio hont terre sitis ibidem inter hereditatem 

Lamberti Raet ex uno et inter hereditatem Johannis Wellens soen ex alio 

venditum sibi a dicto Jacobo filio quondam Stephani prout in litteris 

hereditarie supportavit Huberto de Ghemert simul cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et sufficientem facere. Testes Rover et Neijnsel datum 3a 

post judica. 

 

BP 1179 p 148v 02 di 02-04-1392. 

Theodericus gnd Bisscops soen verkocht52 aan Woltherus gnd Nerinc een huis 

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

enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius van Eersel bakker anderzijds, aan 

hem overgedragen door zijn broer Johannes gnd Bisscops soen. 

 

Theodericus dictus Bisscops soen domum et aream sitam in Busco in aggere 

Vuchtensi inter hereditatem Johannis Boec ex uno et inter hereditatem 

quondam Egidii de Eersel (dg: ..) pistoris ex alio supportatam sibi (dg: 

J) a Johanne dicto Bisscops soen suo fratre prout in litteris hereditarie 

vendidit Wolthero dicto Nerinc supportavit cum dictis litteris et aliis 

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

Testes Aa et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 148v 03 di 02-04-1392. 

Andreas van ?Cundichoeven machtigde Gerardus zvw Martinus Monic zijn 

tegoeden te manen. 

 

Andreas de [?Cun]dichoeven dedit Gerardo filio quondam Martini Monic 

potestatem monendi eius credita universa etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 148v 04 di 02-04-1392. 

Heijlwigis wv Bartholomeus gnd Meus zvw Godefridus gnd Marcelijs soen droeg 

over aan Godefridus zvw voornoemde Godefridus Marcelijs soen haar 

vruchtgebruik in 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de plaats gnd Windmolenberg naar de Baseldonkse Brug, tussen 

erfgoed van Henricus van Baex enerzijds en het woonhuis van Aleijdis dvw 

Henricus gnd Vake anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat 

achterwaarts tot aan de gemene stroom, welke 2 kamers voornoemde wijlen 

Bartholomeus in cijns verkregen had van voornoemde Aleijdis. 

 

Heijlwigis relicta quondam Bartholomei dicti Meus filii quondam Godefridi 

dicti Marcelijs soen cum tutore usufructum sibi comptentem in duabus 

cameris cum suis fundis sitis in Busco in vico tendente a loco dicto 

Wijnmolenberch versus pontem dictum die Baseldoncsche Brugge inter 

hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter domum habitationis Aleijdis 

filie quondam Henrici dicti Vake (dg: de Ove) ex alio tendentibus a dicto 

vico retrorsum usque ad communem aquam ibidem decurrentem (dg: ex alio) 

                         
52 Zie ← BP 1179 p 140v 01 wo 13-03-1392, verkoop van ditzelfde huis door 

kennelijk dezelfde verkoper, maar toen aan Gerardus zv Theodericus van 

Vlijmen. 
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quas duas cameras dictus quondam Bartholomeus erga dictam Aleijdem ad 

censum acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido 

(dg: dicto) filio dicti quondam Godefridi Marcelijs soen cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 148v 05 di 02-04-1392. 

Willelmus Boeden en Gerardus van den Wiel beloofden aan Johannes van 

Druenen Peters soen alias gnd Sceffeneer 384 Gelderse gulden53,54,55 of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Willelmus Boeden et Gerardus van den Wiel promiserunt Johanni de Druenen 

Peters soen alias dicto Sceffeneer IIIc LXXXIIII Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. (dg: testes ..) Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 148v 06 di 02-04-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 148v 07 vr 19-04-1392. 

Johannes van Duijsel droeg als procurator van het leprozenhuis over aan 

Arnoldus gnd Zebrechts soen den Pasteijdebecker 3 pond 17 schelling 

leuvensen b-erfcijns, die Goessuinus van Bernheze aan voornoemd huis en de 

broeders van het huis, op Sint-Willibrordus of de dag erna, betaalt, gaande 

uit landerijen van voornoemde Goessuinus, in Oss, geschat op een grootte 

van 2 malder zaad, (1) een deel ter plaatse gnd Oesterhoevel, (2) een ander 

deel naast de Durense Weg, (3) een derde deel ter plaatse gnd Roede Veld. 

 

Johannes de Duijsel procurator domus leprosorum cum consensu et voluntate 

provisorum dicte domus tres libras et decem et septem solidos 

Lovaniensium hereditarii censu quos Goessuinus de Bernheze dicte domui et 

fratribus eiusdem domus solvere tenetur hereditarie in die beati 

Willibrordi vel in crastino eiusdem diei ex (dg: ..) terris eiusdem 

Goessuini sitis in Osse ad receptionem duorum maldratorum seminis a (dg: 

dicto Goessuino) ab ipso Goessuino estimatis quarum una pars in loco 

dicto Oesterhoevel alia juxta viam dictam Durensche Wech et tercia in 

loco dicto Roede Velt sunt situate prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo dicto Zebrechts soen den Pasteijdebecker cum litteris 

et jure #arrestagiis# promittens ex parte et nomine dicte domus ratam 

servare et obligationem ex parte dicte domus deponere. Testes Willelmus 

et ?Tijt datum sexta post pasca. 

 

BP 1179 p 148v 08 vr 19-04-1392. 

Voornoemde Arnoldus gnd Zebrechts soen den Pasteijdebecker beloofde aan 

                         
53 Zie → BP 1180 p 085r 01 za 16-05-1394, overdracht van de schuldbekentenis met adiusticatie. 
54 Zie → VB 1799 f 088r 10, ma 25-05-1394, Jan van Druenen Peters soen die men anders heijt 
Sceffennere was gericht aen alle goide Willems geheijten Boden ende Gerijts van den Wiel met 

scepenen scoude brieven ende deze scout ende gericht heeft Jan van Druenen vors opgedrage Art 

Stamelart van der Spanct ende hem dair af mechtich gemaect ende Art Stamelart vors heeft die 

nu verboden irstwerf. 
55 Zie VB 1799 f 145r 01, ma 07-04-1399, Art Stamelart van der Spanct was gericht in orconde 
scepenen Goeswijn Steenwechs ende Jans de Gemert aen allen goide Willems geheijten Bode ende 

Gerijts van den Wijel overmids een schout van drie hondert ende LXXXIIII gulden der munters 

van Gelre welc die voirg Willem Boden ende Gherijt geloift hadden Jan van Druenen Peters soen 

alias andersgeheijten Sceffennere in scepenen brieven van Den Bosch ende welke scout met den 

brieve die voirg Jan van Druenen Sceffenners op had gedragen den voirg Arnt Stamelart van der 

Spanct ende welk gericht Arnt Stamelart voirs opgedragen heet die voirg Gerijt van den Wijel 

gelijc die voirs Goeswijn ende Jan van Ghemert dat bracht hebben aen alle die scepenen voirs 

ende des heet Gerit van den Wijel voirs mechtich gemaect Jacop van den Wijel sinen soen in 

orconde scepenen Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirscr ende Jacop voirscr heet 

die nu verboden ijerstwerf. 
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Johannes van Duijsel tbv het leprozenhuis, een n-erfcijns van 4 pond (dg: 

geld) leuvensen, met Sint-Willibrordus te betalen, gaande uit 2 huizen en 

erven van voornoemde Arnoldus, in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, 

tussen de oude stadsmuur enerzijds en erfgoed, eertijds van Godefridus 

Knode, anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus promisit (dg: s) Johanni de Duijsel ad opus dicte domus 

leprosorum quod ipse Arnoldus dabit et solvet dicte domui hereditarium 

censum IIIIor librarum (dg: monete) #Lovaniensium# hereditarie in die 

Willibrordi ex duabus domibus et areis dicti Arnoldi sitis in vico 

reparatorum veterum vestium inter antiquum murum oppidum de Busco ex uno 

et inter hereditatem (dg: Benigne) que fuerat Godefridi Knode ex alio ut 

dicebat et promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 148v 09 za 06-04-1392. 

Goessuinus zvw Borchgardus gnd van Zulikem droeg over aan hr Henricus Buc 

priester een huis en erf van voornoemde wijlen Borchgardus, in Den Bosch, 

in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Woudrichem 

enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Zannen anderzijds, aan hem 

overgedragen56 door Albertus van Gheffen. 

 

Goessuinus filius quondam Borchgardi dicti de Zulikem domum et aream 

dicti quondam Borchgardi sitam in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem quondam Johannis de Woudrichem ex uno et inter hereditatem 

Gerardi dicti Zannen ex alio supportatam sibi ab Alberto de Gheffen prout 

in litteris hereditarie supportavit domino Henrico Buc presbitro cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willlmus et Tijt datum sabbato post judica. 

 

BP 1179 p 148v 10 za 06-04-1392. 

Johannes van Zwalmen verkocht aan Egidius zvw Egidius Spanuijt een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die Johnnes Balen soen van 

Rosmalen beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een tuin, in Rosmalen, ter plaatse gnd Vliedert, tussen 

voornoemde Johannes van Zwalmen enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Johannes de Zwalmen hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco quam Johnnes Balen soen de Roesmalen promiserat se 

daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis ex quodam 

orto sito in parochia de Roesmalen ad locum dictum Vliedert inter 

hereditatem dicti Johannis de Zwalmen ex uno et inter communem stegham ec 

alio prout in litteris hereditarie vendidit Egidio filio quondam Egidii 

Spanuijt supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 148v 11 za 06-04-1392. 

Nicholaus van Kessel zvw Johannes van den Cloet deed tbv voornoemde koper 

afstand van voornoemde pacht. 

 

Nicholaus de Kessel filius quondam Johannis (dg: filii) van den Cloet 

super dicta paccione ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 148v 12 za 06-04-1392. 

Johannes van Zwalmen verkocht aan Egidius zvw Egidius Spanuijt een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Arnoldus 

Gherijts soen van Overbeke beloofd had met Lichtmis te leveren aan 

                         
56 Zie ← BP 1178 f 288r 08 ma 22-08-1390, overdracht van het huis. 
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voornoemde Johannes van Zwalmen, gaande uit (1) een huis, tuin en stuk 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen een gemene steeg aldaar 

enerzijds en Johannes Robben soen anderzijds, (2) 3 stukken land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, (2a) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Gerardus Willems soen anderzijds, (2b) tussen erfgoed 

van voornoemd Geefhuis enerzijds en kv Rodolphus Danen soen anderzijds, 

(2c) tussen Theodericus van de Put enerzijds en Aleijdis Goetkijnt en 

voornoemde kv Rodolphus anderzijds. 

 

Johannes de Zwalmen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco quam Johannes filius quondam Arnoldi Gherijts soen de Overbeke 

promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni (dg: he) de Zwalmen 

hereditarie purificationis (dg: de) ex domo (dg: orto) et orto #{in 

margine sinistra:} et pecia terre# sitis #(dg: et pecia terre)# in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter communem stegham ibidem ex 

uno et inter hereditatem Johannis Robben soen ex alio atque ex tribus 

peciis terre sitis in parochia et loco predictis quarum una inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Willems soen ex alio altera inter hereditatem dicte mense ex uno 

et inter hereditatem liberorum Rodolphi Danen soen ex alio et tercia 

inter hereditatem Theoderici de Puteo ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis Goetkijnt et dictorum liberorum dicti Rodolphi ex alio prout in 

litteris hereditarie vendidit Egidio filio quondam Egidii Spanuijt 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

1179 mf2 F 04 p. 149. 

 Sabbato post Judica: zaterdag 06-04-1392. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 08-04-1392. 

 

BP 1179 p 149r 01 za 06-04-1392. 

Jacobus Funsel beloofde aan Lambertus Gruwel .. ..... met ....... 

aanstaande te leveren. 

 

Jacobus Funsel promisit Lamberto Gruwe[l] (dg: XIIII) XI.. ....... 

....... ....... ....... ....... ....... proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Tijt datum (dg: ut supra) sabbato post judica. 

 

BP 1179 p 149r 02 za 06-04-1392. 

Godestodis dvw Borchghardus steenbakker droeg over aan hr Henricus Buc 

priester een b-erfcijns57 van 3 pond geld, die haar broer Goessuinus 

beloofd? had aan zijn voornoemde zuster Godestodis, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Gerardus Zannen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Johannes van Woudrichem anderzijds. 

 

Godestodis filia quondam Borchghardi lathomi cum tutore hereditarium 

censum trium librarum monete quem Goessuinus frater (dg: d..) ....... 

dicte Godestodi eius sorori hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

medietate domus et aree site in Busco in vico Vuchtensi inter 

he[reditatem] Gerardi Zannen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

de Woudrichem ex alio prout in litteris hereditarie supportavit domino 

Henrico Buc presbitro cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1179 p 149r 03 za 06-04-1392. 

Arnoldus van Os zvw Arnoldus van Os verkocht aan Johannes zvw Gerardus 

Katherijnen soen een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 9½ mud 

                         
57 Zie → BP 1180 p 108v 05 za 17-01-1394, overdracht van de erfcijs. 
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rogge, gaande uit (1) goederen gnd Boevenroede, die waren van wijlen 

Ghiselbertus gnd Rijcouds soen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Boevenroede, (2) 3 stukken land, aldaar, (2a) die Heesterakker, (2b) die 

Sceijselberg, (2c) dat Stuksken voer die Doer, (3) 1/3 deel van alle 

goederen, die aan Theodericus, Margareta en Elisabeth, kvw Heijmericus van 

Boevenrode, gekomen waren na overlijden van Margareta gnd Diddekens, welke 

pacht van 1½ mud aan voornoemde Arnoldus was verkocht door Arnoldus van 

Gunterslaer en diens vrouw Metta dvw voornoemde Ghiselbertus Rijcouds soen. 

 

Arnoldus de Os filius quondam Arnoldi de Os hereditariam paccionem unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex annua et hereditaria paccione 

novem et dimidii modiorum siliginis solvenda hereditarie ex bonis dictis 

dictis Boevenroede que fuerant quondam Ghiselberti dicti Rijcouds soen 

sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Boev[enroede] atque 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

situatis atque ex tribus peciis terre sitis ibidem quarum una die 

Heesteracker altera die Sceijselberch et tercia dat Stucsken voer die 

Doer nuncupate sunt atque ex tercia parte omnium bonorum que Theoderico 

Margarete et Elisabeth liberis quondam Heijmerici de Boevenrode de morte 

(dg: quond) Margarete dicte Diddekens jure successionis hereditarie 

advolventur venditam (dg: dicto) prius dicto Arnoldo [ab] Arnoldo de 

Gunterslaer et Metta eius uxore filia dicti quondam Ghiselberti Rijcouds 

soen prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio quondam Gerardi 

Katherijnen soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 149r 04 za 06-04-1392. 

Mr Wolphardus van Ghijessen verkocht aan Elisabeth dvw Jacobus Aven soen 

een b-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een hoeve van Johannes van Brolijo, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, welke cijns aan 

voornoemde mr Wolphardus was verkocht door voornoemde Johannes van Brolijo. 

 

Magister Wolphardus de Ghijessen hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex manso 

Johannis de Brolijo sito in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum 

dictum Cromvoert et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

venditum dicto magistro Wolphardo a dicto Johanne de Brolijo prout in 

litteris hereditarie vendidit Elisabeth filie quondam Jacobi Aven soen 

supportavit cum litteris et jure ac arrestagiis promittens ratam servare 

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

 

BP 1179 p 149r 05 za 06-04-1392. 

Johannes Bulle zvw Woltherus Bulle gaf uit aan Hermannus zv Woltherus Pigge 

de helft in 2 stukken land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (1) 

beiderzijds tussen Ghibo van den Leempoel en zijn erfgenamen, (2) tussen 

voornoemde Ghibo en zijn erfgenamen enerzijds en hr Willelmus Custer 

priester anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een cijns aan de vrouwe 

van Bielssen en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 1 mud rogge 

eens. 

 

Johannes Bulle filius quondam Woltheri Bulle (dg: d) medietatem ad se 

spectantem in duabus peciis terre sitis in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Berkel quarum (dg: una me mansum dictum) #una# inter 

hereditates Ghibonis van den Leempoel et eius heredum ex utroque latere 

et altera inter hereditatem dicti Ghibonis et eius heredum ex uno et 

hereditatem domini Willelmi Custer presbitri ex alio sunt situate ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Hermanno filio Woltheri Pigge ab 
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eodem (dg: pro here) pro censu domine de Bielssen inde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda primodicto Johanni ab alio purificationis et in Busco tradenda ex 

medietate predicta promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex dicta medietate et non 

resignabit nisi cum uno modio siliginis in hoc eventu dicto Johanni semel 

persolvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 149r 06 za 06-04-1392. 

Albertus Arts soen van Maren verkocht aan Goessuinus zv Johannes Erenbrech 

soen, 4 vadem land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen voornoemde 

Johannes Erenbrechts soen enerzijds en Thomas Erenbrechts soen anderzijds, 

belast met dijken, waterlaten en sloten. 

 

Albertus Arts soen de Maren IIIIor mensuras dictas vaden terre sitas in 

parochia de Maren in loco dicto die Delen inter hereditatem Johannis 

Erenbrechts soen ex uno et inter hereditatem Thome Erenbrechts soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Goessuino filio (dg: quond) #dicti# 

Johannis (dg: soen promittens) Erenbrech! soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus aqueductibus et (dg: sluss) 

fossatis infra terram sitis ad premissa spectantibus. Testes Rover et 

Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 149r 07 za 06-04-1392. 

Willelmus Sporken verkocht aan Johannes van Uden zvw Arnoldus Heijnen soen 

de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Henricus van 

den Laer met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Willelmus, gaande uit ¼ 

deel van een hoeve gnd ten Laer, in Nistelrode, tussen Johannes van Erpe 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Willelmus Sporken (dg: hereditarie vendidit Johanni de Uden filio quondam 

Arnoldi Heijn) medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem Henricus van den Laer dicto Willelmo 

solvere tenetur hereditarie purificationis ex quarta parte cuiusdam mansi 

(dg: siti) dicti ten Laer siti in #parochia de# Nijsterle inter 

hereditatem Johannis de Erpe ex uno et inter communem platheam ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Uden filio quondam Arnoldi 

Heijnen soen promittens warandiam et obligationem in dicta paccione 

deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 149r 08 za 06-04-1392. 

Willelmus zv Willelmus van der Horst verkocht aan Willelmus Sporken een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Wetten enerzijds en 

erfgoed van Gerardus Peters anderzijds, reeds belast met 40 schelling oude 

pecunia. 

 

Willelmus filius Willelmi van der Horst hereditarie vendidit Willelmo 

Sporken hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in 

vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Johannis de Wetten ex uno et 

hereditatem Gerardi Peters ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam 

et aliam ob) super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XL solidis antique pecunie inde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 149r 09 za 06-04-1392. 

Hermannus Roggen en Baselius van der Zidewijnden beloofden aan Willelmus 

Moelner 40 Gelderse gulden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te 
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betalen. 

 

Hermannus Roggen et Baselius van der Zidewijnden promiserunt Willelmo 

Moelner XL Gelre gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 149r 10 za 06-04-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 149r 11 ma 08-04-1392. 

Johannes zvw Johannes zvw Henricus van Luijssel en Nicholaus van Luijssel 

verkochten aan Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen alle goederen, die 

aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes zvw Henricus 

van Luijssel en na overlijden van Katherina, evw voornoemde Johannes zvw 

Henricus en mv eerstgenoemde Johannes, gelegen onder Boxtel. Henricus en 

Ermegardis, broer en zuster van eerstgenoemde Johannes, zullen afstand 

doen. 

 

Johannes filius quondam (dg: He) Johannis filii quondam Henrici de 

Luijssel (dg: et Nichola) et Nicholaus de Luijssel omnia et singula bona 

#mobilia et immobilia# #{in margine sinistra:} hereditaria et immobilia 

atque parata# ipsis de morte dicti quondam Johannis filii eiusdem quondam 

(dg: Joh) Henrici de Luijssel de morte Katherine uxoris dicti quondam 

Johannis filii eiusdem quondam Henrici matris primodicti Johannis 

successione hereditarie advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Bucstel sita ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio magistri 

Wolphardi de Ghiessen promittentes ratam servare promisit insuper 

primodictus Johannes super omnia quod ipse Henricum et Ermegardem fratrem 

et sororem primodicti Johannis super bonis ipsis de morte suorum parentum 

advolutis ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes Tijt et 

Arnoldus datum secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1179 p 149r 12 ma 08-04-1392. 

Nicholaus van Kessel zv Johannes vernaderde de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, aan Johannes van Ghewanden verkocht door de 

broers Johannes en Matheus, kvw Johannes van Os gewantsnijder. De ander 

week en hij droeg weer over. 

 

Nicholaus de Kessel filius Johannis prebuit ad redimendum medietatem 

domus et aree site in Busco in vico Orthensi venditam Johanni de 

Ghewanden a Johanne et Matheo fratribus liberis quondam Johannis de Os 

pannicide ut dicebat et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 F 05 p. 150. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 08-04-1392. 

 Quarta post dominicam palmarum: woensdag 10-04-1392. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 11-06-1392. 

 in cena Domini: witte donderdag 11-04-1392. 

 Quarta post pasca: woensdag 17-04-1392. 

 

BP 1179 p 150v 01 ma 08-04-1392. 

Johannes van Ynghen zvw Waltherus gnd Bijekens soen van Lijttoijen verkocht 

aan Nicholaus Spijrinc Meus soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Lambertus zv Johannes van Herlaer timmerman beloofd had aan voornoemde 

Johannes van Yngen, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis58 en erf in 

                         
58 Zie ← BP 1178 f 047r 12 vr 24-07-1388, verkoop van dit huis. 
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Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Wolterus 

Claes soen enerzijds en erfgoed van Metta Brocs anderzijds, voor en in het 

midden 18 voet breed, en op het eind 16 voet, strekkend achterwaarts tot 

aan de wijnkelder aldaar. 

 

[Johannes] de (dg: Yngh) Ynghen filius [59quondam Walt]heri dicti 

Bijekens soen de Lijttoijen annuum et hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Lambertus filius Johannis de Herlaer carpentarii promiserat 

se daturum et soluturum dicto Johanni de Yngen hereditarie in festo 

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

finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Wolteri Claes soen ex uno et 

inter hereditatem Mette Brocs ex alio et que domus et area predicta 

continet (dg: ant) ante et in medio decem et octo pedatas in latitudine 

et in fine sedecim pedatas et tendit retrorsum usque ad vinarium ibidem 

consistens prout in litteris hereditarie vendidit Nicholao Spijrinc Meus 

soen supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda 

ratam servare #questionem proximitatis# et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes Willelmus et Neijnsel datum 

secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1179 p 150v 02 wo 10-04-1392. 

Aleidis dvw Henricus molenaar van Herlaer droeg over aan Johannes van 

Middegael 50 Gelderse gulden, aan haar beloofd60 door hr Johannes priester, 

Egidius en Lambertus, kvw voornoemde Henricus. 

 

Nota. 

Aleidis filia quondam Henrici multoris de Herlaer quinquaginta aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a domino 

Johanne presbitro Egidio et Lamberto (dg: eius) liberis dicti quondam 

Henrici prout in litteris legitime supportavit Johanni de Middegael cum 

litteris et jure. Testes Tijt et Vladeracken datum quarta post dominicam 

palmarum. 

 

BP 1179 p 150v 03 wo 10-04-1392. 

Elisabeth dvw Henricus Melcer verkocht aan Johannes zvw Henricus Piecke 2 

stukken land, in Lieshout, (1) tussen Willelmus Zijkens soen enerzijds en 

Katherina dvw voornoemde Henricus Melcer anderzijds, (2) tussen een gemene 

weg enerzijds en Theodericus zvw voornoemde Henricus Melcer anderzijds, 

belast met cijnzen. 

 

Solvit totum. 

Elisabeth filia quondam Henrici Melcer cum tutore (dg: p) duas pecias 

terre sitas in parochia de Lieshout quatum una inter hereditatem Willelmi 

Zijkens soen ex (dg: uno) uno et inter hereditatem Katherine filie dicti 

quondam Henrici Melcer ex alio et altera inter (dg: hereditatem) communem 

platheam ex uno et inter hereditatem Theoderici filii dicti quondam (dg: 

Theoderici) #Henrici# Melcer ex alio sunt site ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Henrici Piecke promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus inde solvendis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 150v 04 wo 10-04-1392. 

Johannes zvw Henricus Melcer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Melcer prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
59 Aanvulling op basis van BP 1178 f 047r 12. 
60 Zie ← BP 1179 p 014bv 10 za 03-12-1390, belofte 50 Gelre gulden te 

betalen in twee termijnen, op 25-07-1391 en 25-12-1391. 
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BP 1179 p 150v 05 wo 10-04-1392. 

Henricus gnd Coppen soen uijt den Hasselt beloofde aan Lambertus smid van 

Middelrode 42 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Henricus dictus Coppen soen uijt den Hasselt promisit Lamberto fabro de 

Middelrode XLII gulden seu XXX gemeijn placken pro quolibet floreno 

computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 150v 06 wo 10-04-1392. 

De broers Johannes en Godefridus, kvw Johannes van Derentheren, en Wolterus 

van den Stael en Henricus Dicbier, szvw voornoemde Johannes, droegen over 

aan Willelmus zvw voornoemde Johannes van Derentheren61 300 mottoen, aan 

wijlen voornoemde Johannes van Derentheren beloofd door Theodericus van 

Essche zvw Johannes van Essche. 

 

Johannes et Godefridus fratres liberi quondam Johannis de Derentheren 

Wolterus van den Stael et Henricus Dicbier generi eiusdem quondam 

Johannis tricentos denarios aureos (dg: communiter) mottoen communiter 

vocatos promissos dicto quondam Johanni de Derentheren (dg: a Theoderico) 

a Theoderico de Essche filio quondam Johannis de Essche prout in litteris 

legitime supportaverunt Willelmo filio dicti quondam Johannis de 

Derentheren cum litteris et jure (dg: p). Testes Willelmus et Tijt datum 

quarta post dominicam palmarum. 

 

BP 1179 p 150v 07 do 18-04-1392. 

Willelmus zvw Jacobus zvw Willelmus tsHeerden verkocht aan Nicholaus zv 

Nicholaus van Kessel de helft van een huis en tuin, eertijds van wijlen 

Ghisbertus Sorghe, in Den Bosch, in de Orthenstraat, over die Sevensneesche 

Brug, tussen erfgoed van Sijmon en Johannes, zvw Willelmus van Ghewanden, 

enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Buc anderzijds, welk huis en tuin 

voornoemde wijlen Johannes zvw voornoemde Willelmus in cijns verkregen had 

van Zebertus van Maren, belast met de cijns in de brief vermeld. Woltherus, 

bv verkoper, zal, zodra hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand doen. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi filii quondam Willelmi tsHeerden 

medietatem ad se spectantem domus et orti que fuerant quondam Ghisberti 

Sorghe sitorum in Busco in vico Orthensi ultra pontem quendam dictum 

communiter die Sevensneesche Brugge inter hereditatem Sijmonis et 

Johannis filiorum quondam Willelmi de Ghewanden ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Buc ex alio quos domum et ortum dictus 

quondam Johannes filius dicti quondam Willelmi erga Zebertum de Maren ad 

censum acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit 

Nicholao filio (dg: quond) Nicholai de Kessel supportavit cum litteris et 

jure occacione medietatis competente promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: depo) et dicti quondam sui patris deponere 

excepto censu in dictis litteris contento et quod ipse Woltherum suum 

fratrem (dg: dud) dum ad patriam redierit super dicta medietate ad opus 

dicti emptoris faciet renunciare. Testes Tijt et Vladeracken datum quinta 

post pasca. 

 

BP 1179 p 150v 08 di 11-06-1392. 

Voornoemde Nijcholaus droeg voornoemde helft over aan Johannes van 

Ghewanden. 

 

Dictus Nijcholaus dictam medietatem supportavit Johanni de Ghewanden cum 

jure et aliis et litteris promittens ratam servare et obligationem ex 

                         
61 Zie → VB 1799 f 070v 14 ma 20-05-1392, Willem soen wilner Jans van 

Derenteren was gericht aen alle goide Dircs van Essche soen wilner Jans van 

Essche met scepenen scoude brieven. 
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parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel datum tercia post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 150v 09 di 11-06-1392. 

Jacobus Stevens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{in margine sinistra} +. 

Jacobus Stevens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 150v 10 di 11-06-1392. 

Voornoemde Willelmus verkoper beloofde aan voornoemde Nicholaus koper 46 

Hollandse gulden, 34 plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Willelmus venditor promisit dicto Nicholao emptori XLVI Hollant 

gulden vel pro quolibet XXXIIII placken ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 150v 11 do 11-04-1392. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel droeg over aan de secretaris, tbv 

Goessuinus nzvw Roverus Berns soen, een b-erfcijns van 15 gulden van 

Holland of Gelre, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle erfgoederen van 

Johannes van den Loe, gelegen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, 

welke cijns aan hem was overgedragen door Johannes van den Broec zvw 

Arnoldus van den Loe. 

 

Johannes de Achel filius quondam Johannis de Achel hereditarium censum XV 

aureorum florenorum dictorum communiter gulden monete Hollandie vel 

Gelrie solvendum hereditarie purificationis ex omnibus et singulis 

hereditatibus Johannis van den Loe quocumque locorum in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Ollant consistentibus sive sitis supportatum 

sibi a Johanne van den Broec filio quondam Arnoldi van den Loe prout in 

litteris hereditarie supportavit michi ad opus Goessuini filii quondam 

naturalis Roveri Berns soen cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Neijnsel datum 

in cena Domini. 

 

BP 1179 p 150v 12 do 11-04-1392. 

Mathias van Mierle? droeg over aan Jacobus zv Wijnricus Screijnmaker een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 4 mud Godefridus van den Plac beloofd 

had met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Mathias, gaande uit 

(1) een hoeve, in Venloen, (2) overige erfgoederen van voornoemde Mathias, 

aldaar gelegen, (3) 2 bunder beemd, in Venloen, voor voornoemde Mathias 

uitgezonderd (4) een b-erfpacht van 15 lopen rogge en 1 zester rogge, die 

voornoemde Mathias aldaar beurt. 

 

Mathias de Mier[le?] hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco de hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem IIIIor modiorum siliginis Godefridus van den Plac 

promiserat se daturum et soluturum dicto Mathie hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex quodam manso sito in parochia de 

Venloen atque ex (dg: attinentiis) omnibus hereditatibus reliquis dicti 

Mathie sitis ibidem necnon ex duobus bonariis prati sitis in Venloen 

salva tamen dicto Mathie hereditaria paccione quindecim lopinorum 

siliginis et unius sextarii siliginis quam dictus Mathias ibidem habet 

solvendam prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit (dg: 

Wijnrico Screijnmaker ad opus) Jacobo filio Wijnrici Screijnmaker 

promittens warandiam et obligationem in dicta paccione deponere et 

promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes Aa et 
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Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 150v 13 wo 17-04-1392. 

Ludovicus zvw Adam gnd Loden soen verkocht aan Brijeno van Tefelen zv 

Rutgherus ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Weiden, 

tussen Johannes die Raet enerzijds en Ego van Hoemen anderzijds, belast met 

lasten. Saloma dvw Ghisbertus van Loen en Elizabeth gnd Eefsen dochter dvw 

Johannes van Loen deden afstand. 

 

Ludovicus filius quondam Ade dicti Loden soen dimidium iuger (dg: si) 

terre situm in parochia de Lijttoijen ad locum dictum op die Weijden 

inter hereditatem Johannis die Raet ex uno et inter hereditatem Egonis de 

Hoemen prout ibidem situm est hereditarie vendidit Brijenoni de Tefelen 

filio Rutgheri promittens super omnia warandiam (dg: et obligationem 

deponere ex) tamquam de hereditate ab aggere Mose et censu libera et 

obligationem deponere exceptis oneribus ad hoc spectantibus et infra 

terre! sitis. Quo facto Saloma filia quondam Ghisberti de Loen et 

Elizabeth dicta Eefsen dochter filia quondam Johannis de Loen cum tutore 

super dicto dimidio iugero terre et jure ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare. Testes Rover et 

Tijt datum quarta post pasca. 

 

BP 1179 p 150v 14 wo 17-04-1392. 

Gertrudis wv Wolterus van den Loe droeg over aan haar kinderen Petrus en 

Walterus, tbv hen en Arnoldus, Elisabeth en Johannes, kv voornoemde 

Gertrudis en wijlen Wolterus, haar vruchtgebruik in 1/3 deel van een stuk 

land, in Tilburg, ter plaatse gnd die Scijve, naast de plaats gnd die 

Heuvel, tussen wijlen Hubertus Bac enerzijds en Cristina Bijekens en haar 

kinderen anderzijds. 

 

Gertrudis relicta quondam Wolteri van den Loe cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in #tercia parte# pecie terre sita in parochia de 

Tilborch in loco dicto die Scijve iuxta locum dictum die Hoevel inter 

hereditatem Huberti quondam Bac ex uno et inter hereditatem Cristine 

Bijekens et eius liberorum ex alio ut dicebat supportavit [62Petro] et 

Waltero suis liberis ad opus [e]orum et ad opus Arnoldi et Elisabeth et 

Johannis liberorum dictorum Gertrudis et quondam Wolteri promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 F 06 p. 151. 

 Quarta post pasca: woensdag 17-04-1392. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1392. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 Sexta post pasca: vrijdag 19-04-1392. 

 Sexta post dominicam palmarum: goede vrijdag 12-04-1392. 

 

BP 1179 p 151r 01 wo 17-04-1392. 

Godefridus Berkelman verkocht aan Wautgherus zvw Franco gnd Danel 1/3 deel 

in een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd die Scijve, ter plaatse gnd 

aan den Heuvel, tussen wijlen Hubertus Bac enerzijds en Cristina Bijekens 

en haar kinderen anderzijds, belast met het onderhoud van een hek gnd veke. 

 

Godefridus Berkelman terciam partem ad se spectantem in pecia terre sita 

in parochia de Tilborch ad locum dictum die Scijve in loco dicto (dg: ... 

....) aen den Hoevel inter hereditatem quondam (dg: quond) Huberti Bac ex 

uno et inter hereditatem Cristine Bijekens et eius liberorum ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Wautg[hero] filio quondam Franconis dicti 

Danel promittens warandiam et obligationem deponere excepto quodam onere 

de conservando unum repagulum dictum veke ad dictam peciam de jure 

                         
62 Aanvulling op basis van BP 1179 p 151r 03. 
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spectans. Testes Rover et Tijt datum quarta post pasca. 

 

BP 1179 p 151r 02 wo 17-04-1392. 

Godescalcus zvw Theodericus Heijnen soen ev Elizabeth dvw Goeswinus Dircs 

soen, en Theodericus en Luijtgardis, kvw voornroemde Goeswinus Dircs soen, 

verkochten aan Wautgherus zvw Franco gnd Danel 1/3 deel, dat aan hen en aan 

Gerardus zvw voornoemde Goeswinus Dircs soen behoort, in voornoemd stuk 

land, belast met de last van het onderhoud van het hek. Voornoemde 

Theodericus zvw Goeswinus Dircs soen beloofde dat Gerardus zvw voornoemde 

Goeswinus Dircs afstand zal doen. 

 

Godescalcus filius quondam Theoderici Heijnen soen maritus et tutor 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Goeswini Dircs soen Theodericus et 

Luijtgardis (dg: lib) eius soror liberi quondam Goeswini Dircs soen 

predicti cum tutore unam (dg: terre) terciam partem ad se et ad Gerardum 

filium dicti quondam Goeswini Dircs soen spectantem in dicta pecia terre 

hereditarie vendiderunt Wautghero filio quondam Franconis dicti Danel 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto dicto 

onere observationis dicti repaguli dicti veken. Quo facto promisit dictus 

(dg: d) Theodericus filius dicti quondam Goeswini Dircs soen super omnia 

quod ipse Ger[ardum] filium dicti quondam Goeswini Dircs super dicta (dg: 

p) tercia parte et jure ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 151r 03 do 02-05-1392. 

De broers Wouterus, Petrus en Arnoldus, kvw Walterus van den Loe, 

verkochten aan Wautgherus zvw Franco gnd Daneel 1/3 deel, dat aan hen en 

Johannes en Elizabeth, kvw voornoemde Walterus van den Loe, behoort in 

voornoemd stuk land, belast met het onderhoud van het hek. Voornoemde 

Johannes en Elizabeth zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Wouterus Petrus et Arnoldus fratres liberi quondam Walteri van den Loe 

terciam partem ad ipsos et Johannem et Elizabeth liberos dicti quondam 

Walteri van den Loe spectantem in dicta pecia terre ut dicebant 

vendiderunt Wautghero filio quondam Franconis dicti Daneel promittentes 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto onere 

observationis (dg: di) repaguli dicti veken predicti promittentes insuper 

(dg: quod ipsi) super omnia quod ipsi dictos Johannem et Elizabeth ad hoc 

impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis pervenerint super dicta 

tercia parte facient renunciare. Testes Willelmus et Tijt datum quinta 

post miam. 

 

BP 1179 p 151r 04 wo 17-04-1392. 

Petrus Driepont, Walterus Scaef, Henricus Coliart, Johannes die Leeuwe, 

Willelmus van Zelant zv Willelmus van Zelant en Everardus van Acht 

beloofden aan Thomas van Hijntham 86 Gelderse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Remigius (di 01-10-1392) en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Petrus Driepont Walterus Scaef Henricus Coliart Johannes die Leeuwe 

Willelmus de Zelant filius Willelmi de Zelant Everardus de Acht 

promiserunt Thome de Hijntham octaginta sex Gelre gulden seu valorem 

mediatim Remigii et mediatim (dg: D) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Rover et Tijt datum quarta post pasca. 

 

BP 1179 p 151r 05 do 18-04-1392. 

Hilla dvw Johannes van Donckersvoert verkocht aan haar schoonzoon Lambertus 

zv Johannes van Heze, tbv hem en Katherina ndv voornoemde Hilla al haar 

erfgoederen en goederen, onder Beek bij Aarle. 
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Hilla filia quondam Johannis de Donckersvoert cum tutore omnes (dg: sua 

bona) suas hereditates et bona sua quecumque (dg: quo) quocumque locorum 

infra parochiam de Beke prope Arle consistentes sive sitas ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: .) Lamberto filio Johannis de (dg: de) Heze suo 

sororio #genero# ad opus sui et ad opus Katherine filie naturalis dicte 

Hille promittens cum tutore warandiam. Testes Tijt et Arnoldus datum 

quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 151r 06 vr 19-04-1392. 

Voornoemde Lambertus en Katherina verhuurden voornoemde erfgoederen en 

goederen aan voornoemde Hilla dvw Johannes van Donckersvoert, voor de duur 

van haar leven. De huursom is voldaan. 

 

Dicti Lambertus et Katherina cum tutore dictas hereditates et bona ut 

supra locaverunt dicte Hille filie quondam Johannis de Doncker[s]voert ab 

eadem quoad vitam dicte Hille et non ultra possidendas promittentes cum 

tutore ratam servare et recognoverunt eis fore satisfecisse de tota 

pecunia locacionis fore satisfactum. Testes (dg: Tij) Willelmus et Tijt 

datum sexta post pasca. 

 

BP 1179 p 151r 07 do 18-04-1392. 

Henricus zvw Arnoldus Eghens soen verkocht aan Johannes Grieten soen van 

Gherwen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Appelteren, tussen 

wijlen Henricus Eghen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met de 

helft van 2½ oude groot aan de naburen van Schijndel. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Eghens soen peciam terre (dg: sitam in 

parochia de Scijn) sitam in parochia de Scijnle in loco dicto Appelteren 

inter hereditatem Henrici quondam Eghen ex uno et inter communem platheam 

ex alio hereditarie vendidit Johanni (dg: de) Grieten soen de Gherwen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta medietate (dg: 

trium) #duorum et dimidii# grossorum antiquorum vicinis de Scijnle exinde 

solvendis. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 151r 08 do 18-04-1392. 

Gerardus zv Johannes van der Weteringen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus filius Johannis van der Weteringen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 151r 09 vr 12-04-1392. 

Johannes Proefst van Bucstel verklaarde dat Ludekinus van Boemel, uit naam 

van vrouwe Maria Brabantie hertogin van Gelre, 400 Hollandse gulden heeft 

betaald, die voornoemde vrouwe Maria verschuldigd was aan voornoemde 

Johannes Proefst. 

 

Johannes Proefst de Bucstel recognovit sibi Ludekinum de Boemel 

persolvisse ex parte et nomine domine #Marie Brabantie# ducisse Gelrie 

IIIIc Hollant gulden quos dicta domina Maria dicto Johanni Proefst 

solvere tenebatur ut dicebat clamans inde quitam. Testes Tijt et 

Vladeracken datum sexta post dominicam palmarum ambo dixerunt. 

 

BP 1179 p 151r 10 vr 19-04-1392. 

Voornoemde Johannes Proefst van Bucstel deed tbv Henricus van Ranst afstand 

van (1) ongeveer 1½ morgen land, die waren van wijlen Arnoldus van Kessel, 

in Kessel, voor het kasteel aldaar, (2) alle cijnshoenderen en haver, die 

de heer van Kessel beurt onder Kessel, zoals die behoren aan de 

heerlijkheid van Kessel, en hij beloofde aan Ludekinus van Boemel, tbv 

voornoemde Henricus van Ranst, lasten af te handelen. 
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Dictus Johannes Proefst de Bucstel super uno et dimidio jugeribus terre 

vel circiter que fuerant quondam Arnoldi de Kessel sitis in parochia de 

Kessel ante castrum ibidem atque super omnibus pullis censualibus ac 

avenis quos et quas dominus de Kessel infra parochiam de Kessel (dg: h..) 

habet solvendos prout huiusmodi pulli et avena ibidem ad dominium de 

Kessel dinoscuntur pertinere ac super toto jure ut dicebat ad opus 

Henrici de Ranst hereditarie renunciavit promittens (dg: Ludi) Ludekino 

de Boemel ad opus dicti Henrici de Ranst ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: W et Wil) Willelmus et Neijnsel datum 

sexta post pasca. 

 

BP 1179 p 151r 11 vr 19-04-1392. 

Henricus zvw Woltherus Terninc ev Metta dvw Arnoldus Eghen gaf uit aan 

Henricus zvw voornoemde Arnoldus Eghen alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Henricus en zijn vrouw Metta gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Metta, gelegen onder Schijndel; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en de pachten die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Schijndel te leveren. 

 

Henricus filius quondam Woltheri Terninc maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris filie quondam Arnoldi Eghen omnes et singulas 

hereditates sibi et dicte Mette eius uxori de morte quondam parentum 

eiusdem Mette successione hereditarie advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Scijnle sitas ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico filio dicti quondam Arnoldi Eghen ab eodem pro censibus et 

paccionibus prius exinde de jure solvendis dandis etc atque pro 

hreditarie paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

danda primodicto Henrico ab altero in festo purificationis et in Scijnle 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes (dg: 

datum) Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 151r 12 vr 19-04-1392. 

Johannes zvw Goddinus Olijsleger verkocht aan Theodericus zvw Johannes 

Moelner (1) 1/3 deel van 1 morgen land, die was van wijlen voornoemde 

Goddinus, ter plaatse gnd die Vliedert, in een kamp, gnd die Nieuwe Kamp, 

belast met 1/3 deel van 42 schelling die uit deze morgen gaan, (2) 1/6 

deel, in een morgen van wijlen voornoemde Goddinus, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Roemput, belast met 1/6 deel van 23 schelling 4 penning, 

die uit deze morgen gaan. 

 

Johannes filius quondam Goddini Olijsleger (dg: duo hont de quos) terciam 

partem ad se spectantem de quodam jugero terre quod fuerat dicti quondam 

Goddini sito in loco dicto die Vlijdert (dg: inter ?hereditatem) in campo 

dicto die Nuwe Camp atque (dg: ter) sextam partem ad se spectantem in 

quodam jugero terre dicti quondam Goddini sito in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum die Roemput (dg: ..) ut dicebat !ut dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico filio quondam Johannis Moelner promittens warandiam 

et obligationem deponere excepta tercia parte quadraginta duorum 

solidorum #monete# de primodicto #iugere# jugero terre (dg: sol) 

#solvendorum# atque sexta parte XXIII solidorum et IIIIor denariorum 

#monete# ex dicto ultimo #integro# jugere terre solvendorum ut dicebat. 

Testes Willelmus et Tijt datum sexta post pasca. 

 

1179 mf2 F 07 p. 152. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 23-04-1392. 

 Quarta post octavas pasce: woensdag 24-04-1392. 

 Sabbato post octavas pasche: zaterdag 27-4-1392. 

 Dominica misericordia: zondag 28-04-1392. 

 Secunda post misericordia: maandag 29-04-1392. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 30-04-1392. 
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 in crastino invencionis sancte crucis: zaterdag 04-05-1392. 

 Tercia post invencionem sancte crucis: dinsdag 07-05-1392. 

 

BP 1179 p 152v 01 di 23-04-1392. 

Rutgherus zvw Tielmannus van Engelant ev Margareta dv Petrus gnd Everaets 

droeg over aan Elisabeth dv voornoemde Petrus alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Margareta mv voornoemde 

Margareta resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Petrus. 

 

[63Rutgherus filius quondam] Tielmanni [de Engelant] maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie Petri dicti (dg: Everae 

.......) Everaets omnia bona sibi [et] dicte eius uxori de morte quondam 

(dg: eb) Margarete matris dicte Margarete successione hereditarie 

advoluta atque post mortem dicti Petri successione hereditarie advolvenda 

#.......# quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Elisabeth filie dicti Petri promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Tijt datum 3a post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 152v 02 di 23-04-1392. 

Petrus Everaets soen droeg over aan Rutgherus zvw Tielmannus van Engelant 

zijn vruchtgebruik in (1) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

ter plaatse gnd die Vliedert, welke ½ morgen jaarlijks gedeeld wordt tegen 

Ambrosius van den Hanenberch en Johannes Hels, (2) 3 lopen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Theodericus zvw hr Johannes Rover 

enerzijds en voornoemde Rutgerus anderzijds. De brief overhandigen aan 

Gerongius Betten soen. 

 

(dg: di) Petrus Everaets soen usufructum sibi competentem in dimidio 

jugere terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: die Heesch) 

Heze ad locum dictum die Vliedert quod dimidium juger terre annuatim 

dividitur erga Ambrosium van den Hanenberch et Johannem Hels ut dicebat 

atque in tribus lopinatis terre sitis in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Theoderici filii quondam domini Johannis Rover ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri filii quondam Tielmanni de Engelant ex alio ut 

dicebat legitime supportavit dicto Rutgero promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. Detur Gerongio Betten soen. 

 

BP 1179 p 152v 03 wo 24-04-1392. 

Voornoemde Rutgherus ev Margaret dv Petrus gnd Everaets verkocht voornoemde 

½ morgen en 3 lopen land aan Gerongius gnd Betten soen, belast met 1/3 deel 

van 1 oude groot gaande uit voornoemde ½ morgen en met 8 penning uit 

voornoemde 3 lopen land. 

 

Dictus Rutgherus maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie Petri dicti Everaets dictas dimidium juger terre et tres 

lopinatas terre ut supra hereditarie vendidit Gerongio dicto Betten soen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta tercia parte unius 

antiqui grossi ex dicto (dg: d...) dimidio jugere terre atque octo 

denariis ex dictis tribus lopinatis terre solvendis. Testes Willelmus et 

Tijt datum quarta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 152v 04 wo 24-04-1392. 

Elisabeth dv Petrus Everaets soen deed tbv voornoemde Gerongius afstand van 

voornoemde goederen. 

 

Elisabeth filia Petri Everaets soen cum tutore super premissis et jure ad 

opus dicti Gerongii hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam 
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servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 152v 05 wo 24-04-1392. 

Rutgherus zvw Tielmannus gnd Pauwels soen met der Hant droeg over aan 

Elisabeth dv Petrus gnd Everaets soen een b-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Elisabeth beloofd had met Lichtmis te leveren 

aan voornoemde Margareta, gaande uit een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen Andreas zv Henricus Ruse enerzijds en Nicholaus 

Everaets soen anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni dicti Pauwels soen met der Hant 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

Elisabeth filia [Pet]ri dicti Everaets soen promiserat se daturum et 

soluturum dicte Margarete hereditarie purificationis ex pecia terre sita 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Andree 

filii Henrici Ruse ex uno et inter hereditatem Nicholai Everaets soen ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit dicte Elisabeth cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem in dicta 

paccione deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 152v 06 za 27-4-1392. 

Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw Goessuinus van de Steen maande 3 

achterstallige jaren van 10 pond b-erfrente, 1 oude groot Tournoois van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, half mei te betalen, 

gaande uit goederen van Johannes heer van Megen, gelegen in Macharen. 

 

[G]heerlacus Cnode maritus et tutor legitimus ut asserebat Goderadis sue 

uxoris filie quondam Goessuini de Lapide decem libras annui et perpetui 

redditus grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis in hiis computato quem se solvendum habere dicebat hereditarie 

pro medio tempore mensis mai de bonis Johannis domini de Megen in 

Macharen consistentibus ut dicebat monuit de tribus annis. Testes 

Theodericus et Vladeracken datum sabbato post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 152v 07 za 27-4-1392. 

Henricus Weijers beloofde aan Jacobus van Berze van der Horst64 180 

Hollandse gulden (dg: of de waarde) en 53 Oijense gulden met Pinksteren 

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

 

Henricus Weijers promisit Jacobo de Berze van der Horst C et LXXX {met 

een streepje erachter} Hollant gulden (dg: vel valorem) et LIII Oijens 

gulden ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 

Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 152v 08 zo 28-04-1392. 

Ywanus Stierken beloofde aan hr Henricus Stierken priester nzv Henricus 

Stierken bv voornoemde Ywanus 150 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Jan over een jaar (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Ywanus Stierken promisit super habita et habenda domino Henrico Stierken 

(dg: fi) presbitro filio naturali Henrici Stierken fratris dicti Ywani 

centum et quinquaginta Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes W et Arnoldus datum 

dominica misericordia. 

 

BP 1179 p 152v 09 zo 28-04-1392. 

Voornoemde Ywanus Stierken beloofde aan Arnoldus Meijssen 200 Hollandse 
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gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Dictus Ywanus Stierken promisit super habita et habenda Arnoldo Meijssen 

ducentos Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 152v 10 ma 29-04-1392. 

Philippus gnd Ghobels soen van Gheldorp droeg al zijn goederen over aan 

Godefridus van Geldorp zv Philippus van Eijcke. 

 

Philippus dictus Ghobels soen de Gheldorp omnia sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum sita hereditarie 

supportavit Godefrido de Geldorp filio Philippi de Eijcke promittens 

warandiam. Testes Willelmus et Tijt datum secunda post misericordia. 

 

BP 1179 p 152v 11 di 30-04-1392. 

Johannes van den Dussen en Johannes van Gestel beloofden aan Philippus 

Jozollo 35 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392; 

31+24=55 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes van den Dussen et Johannes de Gestel promiserunt Philippo 

Jozollo (dg: XXX au) XXXV aude scilde Francie ad Johannis proxime 

persolvendos pena II. Testes Willelmus et Rover datum 3a post 

misericordia. 

 

BP 1179 p 152v 12 za 04-05-1392. 

Johannes Bathen soen, Theodericus gnd Ghoeskens, Gerardus gnd Nicoel en 

Rodolphus zv Johannes Gherijs beloofden aan Henricus zv Arnoldus van Beke, 

tbv hem en Henricus gnd Willems, 148½ Engelse nobel of de waarde in goud en 

24 lichte plakken met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Bathen soen Theodericus dictus Ghoeskens Gerardus dictus Nicoel 

et Rodolphus filius Johannis Gherijs promiserunt Henrico filio 

[65Arnoldi]di de (dg: Beke) Beke ad opus sui et ad opus Henrici dicti 

Willems vel ad opus alterius eorundem C XLVIII et dimidium Engels (dg: 

nobl) nobel vel valorem in auro et XXIIII licht placken ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et (dg: Rove) 

Neijnsel datum in crastino invencionis sancte crucis. 

 

BP 1179 p 152v 13 za 04-05-1392. 

Egidius Boijen zvw Henricus Boijen, Walterus Berijs, Johannes van 

Crumvoert, Godefridus zvw Godefridus Onmaet, Johannes Corf en Henricus van 

Vessem beloofden aan Henricus van Beke zv Arnoldus, tbv hem en Henricus 

Willems soen, 148½ Engels nobel of de waarde in goud en 24 lichte plakken 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Egidius Boijen filius quondam Henrici Boijen et Walterus Berijs Johannes 

de Crumvoert Godefridus filius quondam (dg: quondam) Godefridi Onmaet 

Johannes Corf et Henricus de Vessem promiserunt Henrico de Beke filio 

Arnoldi ad opus sui et ad Henrici Willems soen seu ad opus alterius 

eorundem centum et quadraginta octo et dimidium Enghels nobel seu valorem 

in auro (dg: ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos) et 

XXIIII licht placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Roer et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 152v 14 za 04-05-1392. 

Emondus van Zoelen, zijn vrouw jkvr Bela en Thomas van de Kelder 

verklaarden alle achterstallige termijnen ontvangen te hebben van een 

b-erfcijns van 22 oude schilden, die wijlen hr Theodericus van Hoerne heer 
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van Perwijs en Duffel betaalde aan wijlen Arnoldus zvw Godefridus van Erpe. 

 

Emondus de Zoelen domicella Bela eius uxor et (dg: Theodericus) Thomas de 

Penu palam recognoverunt eis fore satisfactum ab omnibus arrestadiis eis 

seu eorum alteri deficientibus occacione hereditarii census XXII aude 

scilde quem dominus quondam Theodericus de Hoerne dominus de Pereweis et 

de Duffel solvere consuevit hereditarie quondam Arnoldo filio quondam 

Godefridi de Erpe ut dicebat (dg: clama). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 152v 15 di 07-05-1392. 

Heilzoeta dvw Woltherus van Bladel droeg de helft in de gruit van Bladel 

over aan haar zuster Aleijdis dvw voornoemde Wolterus van Bladel. 

 

Heilzoeta filia quondam Woltheri de Bladel cum tutore medietatem ad se 

spectantem in maheria de Bladel cum attinentiis et juribus ad dictam 

medietatem spectantibus ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Al..) 

Aleijdi sue sorori filie dicti quondam Wolteri de Bladel promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Tijt et Vladeracken datum [t]ercia post 

invencionem sancte crucis. 

 

BP 1179 p 152v 16 di 07-05-1392. 

Voornoemde Aleijdis beloofde aan voornoemde Heilzoeta een lijfpacht van 6 

zester rogge, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit geheel 

de gruit van Bladel. 

 

Dicta Aleijdis promisit se daturam et soluturam dicte (dg: Aleid) 

Heilzoete vitalem pensionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad vitam dicte Heilzoete et non ultra in festo beati 

Remigii et in Busco tradere ex (dg: ....) integra maheria de Bladel cum 

eius attinentiis et juribus ut supra tali condicione cum mortua fuerit 

etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 152v 17 ±di 07-05-1392. 

Henricus van Risingen hoefslager verkocht aan Johannes Ghier 

pasteijdebecker een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Hermannus To.en 

enerzijds en erfgoed van Godefridus gnd Godde Steelkens anderzijds, reeds 

belast met 3 frank. 

 

Henricus de Risingen calciferator hereditarie vendidit Johanni Ghier 

pasteijdebecker hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco in vico Scriniparorum inter hereditatem Hermanni To.en ex uno et 

inter hereditatem Godefridi dicti Godde Steelkens ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus 

francis dictis francken prius inde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum [ut supra]. 

 

1179 mf2 F 08 p. 153. 

 Tercia post invencionem sancte crucis: dinsdag 07-05-1392. 

 Quarta post jubilate: woensdag 08-05-1392. 

 Quinta post jubilate: donderdag 09-05-1392. 

 

BP 1179 p 153r 01 di 07-05-1392. 

Henricus van Uden zvw Johannes van Uden, Arnoldus van Zochel, ?Godefridus 

....... en Theodericus ....... beloofden aan ....... ..vw Godefridus van 

Berkel 40 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 
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(dg: Arnoldus) Henricus de Uden filius quondam Johannis de Uden Arnoldus 

de Zochel Go[?defridus] ....... ....... et [66Theodericus] ....... 

[promiserunt] ....... (dg: XL g.. filius) filio (dg: quond) Godefridi de 

Berkel XL (dg: ...) gulden scilicet XXX ghemeijn placken pro quolibet 

[gulden] computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes Neijnsel et 

Tijt datum tercia post invencionem sancte crucis. 

 

BP 1179 p 153r 02 di 07-05-1392. 

De eerste beloofde de drie anderen schadeloos te houden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Primus (dg: s ..) promisit super habita et habenda dictos 3 indempnes 

servare. Testes datum ut supra. Detur dicto Theoderico. 

 

BP 1179 p 153r 03 wo 08-05-1392. 

Johannes van der Dussen en Gheerlacus zv Gheerlacus Cnoden beloofden aan 

Philippus Yosollo 12 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1392; 23+24=47 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes van der Dussen et Gheerlacus filius Gheerlaci Cnoden promiserunt 

Philippo (dg: Zo) Yosollo XII aude scilde Fr[ancie] ad [nativitatis] 

Johannis proxime persolvendos pena I. Testes (dg: Neijnsel et) Rover et 

Neijnsel datum quarta post jubilate. 

 

BP 1179 p 153r 04 ±wo 08-05-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit] VII solidos. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum [ut supra]. 

 

BP 1179 p 153r 05 wo 08-05-1392. 

Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen verkocht aan Henricus 

Bijeken zvw Johannes Bijeken van Lijttoijen de navolgende erfgoederen onder 

Lithoijen, (1) 1 hont land, tussen Wolterus zvw Henricus gnd Bijekens soen 

enerzijds en Yda van Beke anderzijds, (2) de helft van een erfgoed gnd een 

halve weide, ter plaatse gnd die Lange Weiden, naast Johannes van Yngen, 

(3) 1½ morgen land, ter plaatse gnd die Beirgulen, naast voornoemde 

Wolterus zvw Henricus Bijekens soen enerzijds en Aleijdis dvw Johannes van 

Overmere anderzijds, (4) 4 hont land, ter plaatse gnd Veren Truden Hoeve, 

ter plaatse gnd die Perrik, tussen voornoemde Wolterus enerzijds en een 

sloot gnd die Littergraaf anderzijds, (5) 1 morgen land, ter plaatse gnd 

Veren Truden Hoeve, achterin aldaar, tussen erfg vw Petrus Bijeken 

enerzijds en erfg gnd Bits Erfghenamen anderzijds, belast met (a) 17 voet 

maasdijk, ter plaatse gnd die Lange Dijc, tussen de dijk van erfg van 

Petrus gnd Bijeken enerzijds en de dijk van erfg van Luijtgardis van Goerle 

anderzijds, (b) 5 voet maasdijk, gelegen in Boeven Loet, tussen de dijk van 

erfg vw voornoemde Luijtgardis enerzijds en de dijk van wijlen Johannes van 

Hoemen zvw Udo van Tefelen anderzijds, (c) zegedijken, sloten en 

waterlaten. 

 

Bartholomeus (dg: dictus) #filius quondam Bartholomei dicti Meus# Wedigen 

(dg: hereditate) hereditates infra parochiam de Littoijen sitas primo 

videlicet unum hont terre situm inter hereditatem Wolteri filii quondam 

Henrici dicti Bijekens soen ex uno et inter hereditatem Yde de Beke ex 

alio atque (dg: medietatem domus pascue dicte) #medietatem hereditatis 

(dg: .......) dicte# een halve weijde site (dg: inter he) ad locum dictum 

die Lange Weijden (dg: inter) iuxta hereditatem Johannis de Yngen item 

unum et dimidium jugera terre sita ad locum dictum die Beirgulen iuxta 

hereditatem dicti Wolteri filii quondam Henrici Bijekens soen ex uno et 
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inter hereditatem Aleijdis filie quondam Johannis de Overmere ex alio 

item IIIIor hont terre sita ad locum dictum Veren Truden Hoeve in loco 

dicto die Perric inter hereditatem dicti Wolteri ex uno et inter fossatum 

dictum die Littergrave ex alio item unum juger terre situm in dicto loco 

Veren Truden Hoeve vocato retro ibidem inter hereditatem heredum quondam 

Petri Bijeken ex uno et inter hereditatem heredum dictorum Bits 

Erfghenamen ex alio ut dicebat #{in margine sinistra} in quantitate qua 

ibidem [site sunt] iuxta mensuram dictam hoef[sla]ch # hereditarie 

vendidit Henrico Bijeken filio quondam Johannis Bijeken de Lijttoijen 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: me) XVII pedatis aggeris Mose sitis in loco dicto die Lange 

Dijc inter aggerem heredum Petri dicti Bijeken et inter aggerem heredum 

Luijtgardis de Goerle atque quinque pedatis aggeris Mose sitis i[n] 

Boeven Loet inter aggerem heredum dicte quondam Luijtgardis et inter 

aggerem quondam Johannis de Hoemen filii quondam Udonis de Tefelen atque 

zegedike fossatis et aqueductibus ad predictas hereditates de jure 

spectantibus. Testes Aa et Rover datum quarta post jubilate. 

 

BP 1179 p 153r 06 wo 08-05-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 43 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLIII Hollant gulden vel valorem a 

Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 153r 07 ±wo 08-05-1392. 

Voornoemde Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen verkocht aan 

Henricus Snellaert des Bruijnen soen de helft van 4 hont land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Krichem, tussen de ?oudste zv Johannes van 

Tephelen en Johannes Huijsman enerzijds en Florencius zv Henricus Godekens 

soen anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft 

van voornoemde 4 hont, behorend aan de investiet van Lith, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Dictus Bartholomeus medietatem ad se spectantem quatuor hont terre 

sitorum in parochia de Lijttoijen in loco dicto Krichem inter hereditatem 

[?v]eteris filii Johannis de Tephelen et Johannis Huijsman ex uno et 

inter hereditatem Florencii filii Henrici Godekens soen ex alio [que] 

medietas annuatim dividitur erga alteram medietatem dictorum IIIIor hont 

terre !ad investitum de Lijt ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Snellaert des Bruijnen soen promittens #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem exceptis zegedike et aqueductibus ad premissa 

de [ju]re spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 153r 08 ±wo 08-05-1392. 

Henricus Bijeken zvw Johannes Bijeken van Lijttoijen beloofde aan Wolterus 

zv Henricus Bijekens soen {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Bijeken filius quondam Johannis Bijeken de Lijttoijen promisit 

super omnia #habita et habenda# (dg: dicto Bartholomeo We) Woltero filio 

Henrici (dg: Bijeke) Bijekens soen quod ipse Henricus promisit. 

 

BP 1179 p 153r 09 ±wo 08-05-1392. 

Johannes Kuijst heer van Honseerde, hr Goessuinus van Aa ridder en Gerardus 

van Aa beloofden aan Henricus Dicbier zvw Godefridus 198 Brabantse dobbel 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Johannes Kuijst dominus de Honseerde dominus Goessuinus de Aa miles et 

Gerardus de Aa promiserunt Henrico Dicbier filio quondam Godefridi centum 

et nonaginta octo Brabant dobbel vel valorem in auro ad Remigii proxime 
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persolvendos. Testes datum Goessuinus predictus et Rover datum ut supra. 

 

BP 1179 p 153r 10 do 09-05-1392. 

Henricus Bijeken zvw Johannes Bijeken van Lijttoijen beloofde aan Walterus 

zvw Henricus Bijeken, onder verband van (1) voornoemde erfgoederen die aan 

hem waren verkocht door voornoemde Bartholomeus, (2) ½ morgen land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in Robbrechts Hoeve, tussen Mechtildis Beckers 

enerzijds en kv Leijta Goeskens anderzijds, (3) 1 hont land, in Lithoijen, 

in het Vilbroec, naast Lambertus Zebrechts soen, dat hij voortaan zal 

betalen een b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, die erfg vw Johannes 

Pijnappel beuren, gaande uit erfgoederen van wijlen Henricus Bijeken  

 

Henricus Bijeken filius quondam Johannis Bijeken de Lijttoijen promisit 

#Waltero filio quondam Henrici Bijeken# sub obligatione predictarum 

hereditatum sibi a dicto Bartholomeo venditarum atque sub obligatione 

(dg: quatuor hont terre s) dimidii iugeris terre siti in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto (dg: ?int) in Robbrechts Hoeve inter hereditatem 

Mechtildis Beckers ex uno et hereditatem liberorum Leijte Goeskens ex 

alio atque (dg: ex) sub obligatione unius hont terre siti in dicta 

parochia int Vilbroec #contigue# iuxta hereditatem Lamberti Zebrechts 

soen (dg: ex uno et inter hereditatem) ut dicebat quod ipse hereditarium 

censum quatuor librarum antique pecunie quem heredes quondam Johannis 

Pijnappel annuatim habent solvendum ex hereditatibus (dg: quondam Walteri 

filii) quondam Henrici #Bijeken# (dg: solvendum habuit annuatim) nunc 

deinceps juxta continentiam litterarum inde confectarum annuatim 

persolvet hiis quibus de jure fuerat solvendum sic quod heredibus dicti 

quondam Henrici Bijeken et bonis quibuscumque eiusdem Henrici (dg: damp) 

Bijeken (dg: ex) occacione dicti census !non eveniant. Testes Tijt et 

Arnoldus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 153r 11 do 09-05-1392. 

(dg: Theodericus van). 

 

(dg: Theodericus de). 

 

BP 1179 p 153r 12 do 09-05-1392. 

Henricus zvw Theodericus van Os gewantsnijder verkocht aan Jacobus zvw 

Wijnricus van Berchen (1) ½ morgen land, in Oss, tussen Henricus zv 

Robbertus enerzijds en Johannes zv Goeswinus anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Theodericus van Os verkocht door Theodericus gnd van Boekel van 

Os, (2) ½ morgen land, in Oss, tussen wijlen voornoemde Theodericus van Os 

enerzijds en Jacobus Leijten soen anderzijds, aan hem overgedragen door 

Willelmus Leijten soen en Henricus zv Robbertus van Os. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os pannicide dimidium iuger terre 

situm in parochia de Os inter hereditatem Henrici filii Robberti ex uno 

et inter hereditatem Johannis filii (dg: qu) Goeswini ex alio venditum 

dicto quondam Theoderico de Os a Theoderico dicto de Boekel de Os prout 

in litteris atque (dg: unius) dimidium iuger terre situm in dicta 

parochia inter hereditatem dicti quondam Theoderici de Os ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Leijten soen ex alio supportatum sibi a Willelmo 

Leijten soen [et] Henrico filio Robberti de Os prout in litteris 

hereditarie vendidit Jacobo filio quondam Wijnrici de Berchen supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare [et obligationem] et 

impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes Tijt et 

Arnoldus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 153r 13 do 09-05-1392. 

Gerardus Hals zvw Godefridus van den Kolke verkocht aan Ghibo Kesselman de 

jongere een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft in 1 morgen land van wijlen voornoemde Godefridus, in 
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Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Johannes 

van Kessel enerzijds en Nijcholaus Arts soen anderzijds. 

 

Gerardus Hals filius quondam Godefridi van den Kolke hereditarie vendidit 

Ghiboni Kesselman juniori hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in uno iugero terre dicti quondam Godefridi sito in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem Johannis de Kessel ex uno et inter hereditatem Nijcholai Arts 

soen ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem aliam 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 153r 14 do 09-05-1392. 

Een vidimus maken van twee brieven, die beginnen met “Elizabeth dvw 

Johannes van Zonne” en “Bertoldus zv Theodericus” en Willelmus zvw 

Willelmus Loijer beloofde aan Yda wv Willelmus Loijer, zo nodig, de brieven 

ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Elizabeth filia 

quondam Johannis de Zonne cum suo tutore et altera Bertoldus filius 

Theoderici et Willelmus filius quondam Willelmi Loijer promisit super 

omnia [tradere] Yde relicte quondam Willelmi Loijer (dg: in) ut in forma. 
?Testes Tijt et Arnoldus datum (dg: quinque) quinta post jubilate. Non 

inveni litteras principales predictas. 

 

1179 mf2 F 09 p. 154. 

 Quarta post jubilate: woensdag 08-05-1392. 

 Quinta post jubilate: donderdag 09-05-1392. 

 

BP 1179 p 154v 01 wo 08-05-1392. 

....... van den Broec zvw ....... van den Broec van Scijnle verkocht aan 

Johannes zv Truda 2 strepen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Lieschot, 

beiderzijds tussen Arnoldus van Scijnle, met een eind strekkend aan 

voornoemde Johannes zv Truda, met de helft van de sloten aan weerszijden. 

 

....... van den Broec filius quon[dam] ....... [van] den Broec de Scijnle 

tres strepas terre sitas in parochia de Scijnle (dg: inter hereditatem) 

in loco dicto Liescot inter hereditatem Arnoldi de Scijnle ex utroque 

latere coadiacentem tendentes cum uno fine ad hereditatem Johannis filii 

Trude ut dicebat cum medietate fossatorum ab utroque latere sitorum ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Trude predicte promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

tamquam de vero allodio. Testes Aa et Rover datum quarta post jubilate. 

 

BP 1179 p 154v 02 do 09-05-1392. 

Rijcoldus Heijnen soen ev Beatrix dvw Johannes Houbraken verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Rijcoldus Heijnen soen maritus et tutor Beatricis sue uxoris filie 

quondam Johannis Houbraken prebuit et reportavit. Testes Tijt et Arnoldus 

datum quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 154v 03 do 09-05-1392. 

Johannes van Dordrecht verhuurde aan Nicholaus Pauwels soen en de broers 

Johannes en Gerardus, kvw Andreas Henssen? soen, 5 morgen 4 hont land, in 

Macharen, in een kamp gnd Heijmerics Kamp, die voornoemde Johannes 

verworven had van Willelmus van Kessel zvw hr Johannes van Eijndoven, voor 

een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1391), 

per jaar voor 16 Gelderse gulden (dg: die de hertog van Gelre eerder dan de 

afgelopen twee jaar heeft laten slaan) of de waarde met Sint-Petrus-Stoel 

te betalen, belast met waterlaten. De brief van de huurders aan een van hen 
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overhandigen. 

 

Johannes de Dordrecht (dg: sex j) quinque jugera et quatuor hont terre 

sita in parochia de Macharen in campo dicto Heijmerics Camp que dictus 

Johannes erga Willelmum de Kessel #filium domini quondam Johannis de 

Eijndoven# acquisiverat ut dicebat locavit etc Nicholao Pauwels soen 

Johanni et Gerardo fratribus liberis quondam Andree He[n?]ssen soen ab 

eisdem ad spacium quatuor annorum a festo Martini proxime preterito 

subsequentium possidenda pro XVI Gelre gulden (dg: scilicet quos dux 

Gelrie ultra duos annos proxime preteritos cudere fecit) vel pro valore 

dandis dicto Johanni de Dordrecht ab aliis in festo Petri ad cathedram et 

pro primo termino in festo Petri ad cathedram proxime futuro promittens 

warandiam contra omnes juri parare volentes et aliam obligationem 

deponere (dg: et alii repromiserunt super omnia) exceptis aqueductibus ad 

premissa spectantibus et alii repromiserunt super omnia et quod ipsi 

dictos aqueductus in bona disposicione conservabunt cum zicht et 

seijssen. Testes Neijnsel et Arnoldus datum quinta post jubilate. 

Tradetur littera conductorum alteri. 

 

BP 1179 p 154v 04 do 09-05-1392. 

Johannes van Ghilse maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes zv Wolterus Veren Oeden soen met zijn goederen. 

 

Johannes de Ghilse vendiciones et alienaciones factas per Johannem filium 

Wolteri Veren Oeden soen cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 154v 05 do 09-05-1392. 

Henricus Scuerman verklaarde dat alle achterstallige termijnen zijn betaald 

van een lijfrente67 die Theodericus zvw Johannes van Gherwen moest betalen 

aan Elizabeth tSarden op haar leven. 

 

Henricus Scuerman palam recognovit sibi fore satisfactum de omnibus 

arrestadiis deficientibus occacione vitalis pensionis quam (dg: Johannes 

de Gl) Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen solvere tenebatur 

Elizabeth tSarden #ad eius vitam# usque in diem presentem ut dicebat 

promittens super omnia Theodericum (dg: indempnem) dictum Theodericum 

(dg: indempnem s) et eius heredes indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 154v 06 do 09-05-1392. 

Lija dvw Johannes van Maren droeg over aan de secretaris, tbv Ginta ndv 

Jordanus zvw Henricus Brant, een b-erfcijns van 20 schelling geld, een 

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

een b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld, die Katherina dvw 

Nijcholaus gnd Coel Zebrechts beurde, gaande uit een huis en erf van 

Johannes van Brakel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Neve vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Theodericus Buxken 

anderzijds, welke cijns Johannes zvw Martinus gekocht had van voornoemde 

Katherina en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

H. 

Lija filia quondam Johannis de Maren cum tutore hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex hereditario censu triginta solidorum dicte monete 

quem Katherina filia quondam Nijcholai dicti Coel Zebrechts (dg: soen) 

solvendum habuit hereditarie in domo et area Johannis de Brakel sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis Neve carnificis ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Buxken ex alio quem censum Johannes 

filius quondam Martini erga dictam Katherinam emendo acquisiverat prout 

                         
67 Zie ← BP 1178 f 293v 01 di 06-09-1390, overdracht van onder meer 

lijfrenten aan Henricus Scuerman. 
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in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat supportavit mihi 

ad opus Ginta! filie naturalis Jordani filii quondam Henrici Brant cum 

litteris et arrestadiis promisit cum tutore ratam servare. Testes 

Neijnsel et Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 154v 07 do 09-05-1392. 

Voornoemde Lija dvw Johannes van Maren beloofde, onder verband van al haar 

goederen in Oirschot, aan Johannes van den Doren van Arscot, tbv hr 

Jordanus Brant 400 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Dicta Lija promisit super (dg: omnia) #sub obligationem omnium bonorum 

suorum sitorum in parochia de Oesrscot!# Johanni (dg: de Arscot ad) van 

den Doren de Arscot ad opus domini Jordani Brant CCCC Hollant gulden ad 

monitionem dicti domini (dg: Joh) #Jordani# persolvendos. Testes (dg: d) 

Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 154v 08 do 09-05-1392. 

Henricus zvw Goeswinus van der Ynden droeg over aan Henricus zvw Margareta 

Wellens van der Ynden een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit de helft van een akker, 1 mud 

roggezaad groot, in Erp, tussen wijlen Petrus van Erpe enerzijds en 

Jordanus gnd Matheus soen anderzijds, te weten uit de helft naast wijlen 

voornoemde Petrus, welke pacht aan hem was verkocht door Henricus Pricke 

van Erpe. 

 

Henricus filius quondam Goeswini van der (dg: Yn) Ynden hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Erpe tradendam ex medietate cuiusdam agri unum 

modium siliginis in semine capiente ?annuatim sita in parochia de Erpe 

inter hereditatem quondam Petri de Erpe ex uno et inter hereditatem (dg: 

Joh) Jordani dicti Matheus soen ex alio scilicet ex (dg: a) illa 

medietate dicti agri que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

quondam Petri venditam sibi ab Henrico Pricke de Erpe prout in litteris 

supportavit Henrico (dg: fi filio quondam) filio quondam Margarete 

Wellens van der Ynden cum litteris et jure promittens ratam servare et 

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

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 154v 09 do 09-05-1392. 

Margareta dvw Walterus Emonts soen verkocht aan Willelmus van Tula een 

hofstad in Geffen, tussen Johannes Hillen soen enerzijds en voornoemde 

Willelmus van Tula anderzijds, belast met (1) 2 penning, (2) een b-erfcijns 

van 10 schelling, die uit voornoemde hofstad gaat, maar ook uit een 

zesterzaad roggeland van wijlen voornoemde Walterus Emonts soen, in Geffen, 

naast Henricus van Zelant, te betalen aan erfg vw Matheus Becker, welke 

cijns van 10 schelling voornoemde koper beloofde voortaan te betalen uit 

voornoemde hofstad, zó dat voornoemde zesterzaad land en andere goederen 

van wijlen voornoemde Walterus daarvan geen schade ondervinden. 

 

- Solvit. 

Margareta filia quondam Walteri Emonts soen cum tutore domistadium situm 

in parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis Hillen soen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi de Tula ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Willelmo de Tula promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis (dg: et here) ex premissis 

solvendis atque hereditario censu X solidorum ex pre[fa]to domistadio et 

ex (dg: dost) una (dg: lopinata) #sextariata# terre siliginee (dg: sita 

in ..) dicti quondam Walteri Emonts soen sita in dicta parochia iuxta 

hereditatem Henrici de Zelant heredibus quondam Mathei (dg: Be) Becker 

solvendis scilicet in tali moneta quali huiusmodi X solidi de jure sunt 

solvendi et quem censum X solidorum dictus emptor nunc deinceps solvet 
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annuatim ex dicto domistadio sic quod supra dictam sextariatam terre et 

alia bona dicti quondam Walteri dampna exinde non eveniant ut ipse emptor 

recognovit et super omnia promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 154v 10 do 09-05-1392. 

Een brief maken van de laatste belofte. 

 

Solvit. 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 154v 11 do 09-05-1392. 

Johannes van Ynghen verkocht aan Johannes van der Graft zvw Godefridus van 

der Graft van Lijttoijen een erfgoed gnd een Halve Weide, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd die Lange Weide, tussen Cristianus van Macharen enerzijds en 

Henricus Bijeken anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes de Ynghen hereditatem dictam een Halve Weijde sitam in parochia 

de Lijttoijen in loco dicto die Langhe Weijde inter hereditatem Cristiani 

de Macharen ex uno et inter hereditatem Henrici Bijeken (dg: et 

hereditatem) ex alio prout ibidem sita est hereditarie vendidit Johanni 

van der Graft filio quondam Godefridi van der Graft de Lijttoijen 

promittens warandia et obligationem deponere exceptis (dg: agger) 

zegediken et (dg: aquedu si) aqueductibus et fossatis ad hanc de jure 

spectantibus. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 154v 12 do 09-05-1392. 

Bartholomeus gnd Meus zvw Bartholomeus gnd Meus Wegen soen ev Katherina dvw 

Henricus gnd die Bruijn van Lijttoijen verkocht aan Henricus van Beke zv 

Henricus van Lent de helft in een hofstad, huis en tuin, in Lithoijen, 

tussen Willelmus Bijeken enerzijds en Ghisbertus die Hoessche zvw Bernardus 

anderzijds, belast met 6 penning cijns, bij deze helft behorend, en met 

maasdijk, bij deze helft behorend wegens wijlen hr Johannes van Loen 

priester. 

 

Bartholomeus dictus Meus filius quondam Bartholomei dicti Meus Wegen soen 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Henrici 

dicti die Bruijn de Lijttoijen medietatem ad se spectantem in domitadio 

domo et orto sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Willelmi 

Bijeken ex uno et inter hereditatem Ghisberti die Hoessche filii quondam 

Bernardi ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Beke filio 

(dg: quonda) Henrici de Lent promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis census (dg: #..# et aq aggeribus Mose ad) 

#ex# dicta (dg: -m) medietate de jure (dg: sp) solvendis et aggere Mose 

ad dictam medietatem spectante (dg: in qu agger) ex parte domini quondam 

(dg: Jo) domini Johannis de Loen presbitri ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 154v 13 do 09-05-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 58½ Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori quinquaginta octo et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes supra. 

 

1179 mf2 F 10 p. 155. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 10-05-1392. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 11-05-1392. 

 Tercia post cantate: dinsdag 14-05-1392. 
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BP 1179 p 155r 01 do 09-05-1392. 

Emondus nzvw Theodericus van Ghemert verkocht aan ....... Johannes 

Zwenelden soen een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Gemert, ter plaatse gnd dat 

Pancelaer, tussen Gerardus die Haen enerzijds en wijlen Johannes Lijsbetten 

soen anderzijds, en uit andere erfgoederen van voornoemde verkoper in 

Gemert, reeds belast met de grondcijns. 

 

Emondus filius naturalis quondam Theoderici de Ghemert (dg: he ....... 

....... ....... ....... ....... .......) ....... ....... ....... Johanni 

Zwenelden soen hereditariam paccionem decem modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et or[to sitis] in 

(dg: parochia) #iurisdictione# de Ghemert in loco dicto dat Pancelaer 

inter hereditatem Gerardi die Haen ex uno et inter hereditatem Johannis 

quondam Lijsbetten soen ex alio atque ex ceteris hereditatibus ipsius 

venditoris quocumque locorum in dicta jurisdictione de Ghemert sitis ut 

dicebat promittens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini (dg: ducis) fundi inde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Aa et Rover datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 02 do 09-05-1392. 

Henricus zvw Arnoldus Noijdeken Loijaerts soen verkocht aan Ghibo zvw 

Hermannus Backe een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit 3 lopen land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes van der Scueren enerzijds en 

Marcelius gnd Zeel Ghiben soen anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Noijdeken (dg: Loijarts) #Loijaerts# soen 

hereditarie vendidit Ghiboni filio quondam Hermanni Backe hereditariam 

paccionem IIIIor lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificationis) in nativitatis Domini ex tribus 

lopinatis terre sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto 

Cromvoert inter hereditatem Johannis van der Scueren ex uno et inter 

Marcelii dicti Zeel (dg: Lisen) #Ghiben Ghib# soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 03 vr 10-05-1392. 

Ghibo gnd Peters soen van Empel beloofde aan Nicholaus van Kessel dat hij 

voortaan zal onderhouden ongeveer 2 roeden maasdijk, gnd een weijle, in 

Empel, ter plaatse gnd die Weijle, tussen de dijk van Theodericus Lemmens 

enerzijds en de dijk van kvw Theodericus Proest anderzijds, zó dat 

voornoemde Nicholaus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Ghibo dictus Peters soen de Empel promisit super omnia Nicholao de Kessel 

quod idem Ghibo (dg: quandam) duas virgatas (dg: agr #agrs#) vel circiter 

cuiusdam aggeris #Mose# dicti een weijle siti in parochia de Empel in 

loco dicto die Weijle inter aggerem Theoderici Lemmens et (verbeterd uit: 

ex) inter aggerem liberorum quondam Theoderici Proest ut dicebat !ut 

dicebat taliter tenebit quod dicto Nicholao dampnum exinde non eveniat in 

futurum. Testes Aa et Tijt datum sexta post jubilate. 

 

BP 1179 p 155r 04 vr 10-05-1392. 

Petrus gnd van Vucht zvw Petrus gnd van Sente Thomaers verkocht aan 

Katherina wv Gerardus Ketelleer van Riel, tbv haar en kv voornoemde 

Katherina en wijlen Gerardus, een n-erfcijns68 van 4 pond geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen het Klein Begijnhof 

                         
68 Zie → BP 1182 p 477r 03 do 16-06-1401 (3), verdeling van goederen 

waaronder deze erfcijns. 
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enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Groetleuwe anderzijds. 

 

Petrus dictus de Vucht filius quondam Petri dicti van Sente Thomaers 

hereditarie vendidit Katherine relicte quondam Gerardi Ketelleer #de 

Riel# ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa Katherina et dicto quondam 

Gerardo genitorum hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et area sita in Busco in vico tendente 

a vico Vuchtensi versus forum piscium inter parvum beghinagium ex uno et 

inter hereditatem (dg: Arnoldi de Erpe) quondam Petri Groetleuwe ex alio 

(dg: ut di) ut dicebat promittens (dg: warandiam et aliam obligationem 

de) super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et mater ad eius vitam integraliter habebit videlicet 

post [decessum] etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 05 vr 10-05-1392. 

(dg: Henricus zv Paulus Rovers verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Et Henricus filius Pauli Rovers prebuit et reportavit. Testes datum 

ut [supra]). 

 

BP 1179 p 155r 06 vr 10-05-1392. 

Voornoemde Petrus gnd van Vucht zvw Petrus gnd van Sente Thomaers droeg 

over aan Katherina wv Gerardus Ketelleer van Tiel, tbv haar en kv 

voornoemde Katherina en wijlen Gerardus, een b-erfcijns69 van 40 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in 

een straat die loopt van het midden van de Vughterstraat, voor het huis van 

Postel, tussen erfgoed van wijlen Petrus Groetleuwe enerzijds en erfgoed 

van wijlen jkvr Elisabeth van Waderle anderzijds, reeds belast met 10 

schelling voornoemd geld. 

 

Dictus Petrus hereditarium censum XL solidorum monete [quem se] solvendum 

habere dicebat hereditarie in festo nativitatis Johannis ex domo et area 

sita in Busco in vico tendente a (dg: medio) medio vici Vuchtensis ante 

domum de Postula inter hereditatem quondam Petri Groetleuwe ex uno et 

inter hereditatem quondam domicelle Elisabeth de Waderle ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Katherine relicte quondam Gerardi 

Ketelleer #de Tiel# ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa et dicto 

quondam Gerardo genitorum simul cum omnibus litteris mencionem de dicto 

censu facientibus ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem in dicta domo et area deponere exceptis X solidis dicte 

monete inde solvendis et sufficientem facere et mater levabit ad eius 

vitam scilicet post mortem ad dictos eius liberos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 07 vr 10-05-1392. 

Henricus Rover zv Paulus Rovers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Rover filius Pauli Rovers soen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 08 vr 10-05-1392. 

Petrus Hannen soen en Hilla van der Hoeghaert droeg over aan Arnoldus 

Ghenen soen alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Katherina wv Laurencius van den Broijle. 

 

Petrus Hannen soen et Hilla van der Hoeghaert cum tutore omnia bona ipsis 

de morte quondam Katherine relicte quondam (dg: Kath) Laurencii van den 

Broijle successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Ghenen soen promittens cum tutore 

                         
69 Zie → BP 1182 p 477r 03 do 16-06-1401 (2), deling van goederen waaronder 

deze cijns. 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 155r 09 vr 10-05-1392. 

Johannes die Vrieze die Becker en Henricus zv Paulus Rover beloofden aan 

Egidius Coptiten 23 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes die Vrieze die Becker et Henricus filius Pauli Rover promiserunt 

Egidio Coptiten XXIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 155r 10 vr 10-05-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 11 vr 10-05-1392. 

Gerardus van Berkel droeg al zijn gerede en roerende goederen over aan 

Jacobus Steenwech. 

 

Gerardus de Berkel omnia sua bona parata et mobilia quocumque lcoorum 

sita supportavit Jacobo Steenwech promittens ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 12 vr 10-05-1392. 

Voornoemde Gerardus van Berkel machtigde voornoemde Jacobus Steenwech zijn 

cijnzen en pachten te manen en zijn erfgoederen te beheren. 

 

Dictus Gerardus de Berkel dedit potestatem dicto Jacobo Steenwech monendi 

etc eius census pacciones et regendi suas hereditates ad revocacionem. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 13 vr 10-05-1392. 

Johannes zvw Henricus Arts soen beloofde aan Gerardus Wamboesticker 21 

schelling groten, 1 oude Vlaamse groot voor 2 groten gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Arts soen promisit Gerardo Wamboesticker 

XXI solidos grossorum antiquo grosso Flandrensi pro duobus grossis 

computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 155r 14 za 11-05-1392. 

Godefridus van Os verkocht aan Johannes nzvw Wolterus van Erpe twee helften 

van 1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op Amstel, beiderzijds tussen 

wijlen Theodericus Koetman. 

 

Godefridus de Os (dg: fili di duo et dimidium jugera) #duas medietates 

unius jugeris terre# terre siti in parochia de Os ad locum dictum op 

Amstel inter hereditates quondam Theoderici Koetman ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio naturali 

quondam Wolteri de Erpe promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Neijnsel et Tijt 

datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1179 p 155r 15 za 11-05-1392. 

Leonius zv Johannes zvw Leonius van Erpe verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Leonius filius Johannis filii quondam Leonii de Erpe prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 16 di 14-05-1392. 

Willelmus Loijer, Arnoldus Nolleken Geroncs en Johannes zvw Egidius van 

Merlaer maakten een erfdeling van een kamp, gnd die Aalkamp, gelegen achter 

Porta Celi, tussen wijlen Theodericus apothecarius enerzijds en een kamp 

gnd de Eikenberg anderzijds. Voornoemde Willelmus kreeg de helft richting 

voornoemd kamp gnd die Eikenberg. De helft van de sloot in het midden van 

het kamp behoort aan voornoemde Willelmus en de andere helft aan voornoemde 

Arnoldus en Johannes. 

 

Willelmus Loijer Arnoldus Nolleken Geroncs et Johannes filius quondam 

Egidii de Merlaer recognoverunt !de divisionem hereditariam fecisse de 

quodam campo dicto die Aelcamp sito retro Portam Celi inter hereditatem 

quondam Theoderici (dg: s) apothecarii ex uno et inter (dg: hereditatem) 

campum dictum den Eijkenberch ex alio ut dicebat mediante qua divisione 

medietas dicti campi videlicet illa medietas que sita est versus dictum 

campum die Eijkenberch vocatum dicto Willelmo cessit in partem ut alii 

recognoverunt super quo ?etc promittentes ratam servare tali condicione 

quod medietas fossati in medio dicti campi siti ad dictum Willelmum et 

alia medietas eiusdem (dg: campi) #fossati# ad dictos Arnoldum et 

Johannem spectabit. Testes Willelmus et (dg: Tij) Tijt datum 3a post 

cantate. 

 

BP 1179 p 155r 17 di 14-05-1392. 

Voornoemde Arnoldus en Johannes kregen de andere helft, richting wijlen 

voornoemde Theodericus. 

 

Et mediante qua divisione altera medietas scilicet que sita est versus 

hereditatem dicti quondam Theoderici dictis Arnoldo et Johanni cessit in 

partem et erit totaliter ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 155r 18 di 14-05-1392. 

Henricus zvw Rutgherus van den Scoet droeg over aan zijn broer Johannes 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Rutgherus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Heilwigis. 

 

Nota. [?r]ecessuit hosp... in salutare. 

Henricus filius quondam (dg: Rutg) Rutgheri van den Scoet omnia bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata sibi de morte dicti 

quondam Rutgheri successione hereditarie advoluta et post mortem 

Heilwigis sue matris successione hereditarie advolvenda quocumque locorum 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni suo fratri promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 F 11 p. 156. 

 Tercia post cantate: dinsdag 14-05-1392. 

 Quarta post cantate: woensdag 15-05-1392. 

 Quinta post cantate: donderdag 16-05-1392. 

 in octavis ascensionis: donderdag 30-05-1392. 

 

BP 1179 p 156v 01 di 14-05-1392. 

Johannes Wicken droeg over aan Franco zvw Nicholaus gnd Coelken Franken 

soen 10 Gelderse gulden, beloofd ....... Go...... .....sche. 

 

[70Johannes Wic]ken XX Gelre g[ulden] pro[missos] .... .. Go....... 

.....sche ut dicebat legitime supportavit Franconi filio quondam 

                         
70 Aanvulling op basis van BP 1179 p 156v 02. 
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[Nic]holai dicti Coelken Franken soen. Testes Willelmus et Neijnsel datum 

3a post cantate. 

 

BP 1179 p 156v 02 di 14-05-1392. 

Voornoemde Franco zvw Nicholaus gnd Coelken Franken soen beloofde aan 

voornoemde Johannes Wicken 20 Gelderse gulden met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Franco promisit dicto Johanni Wicken XX Gelre gulden !Gelrie ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 156v 03 di 14-05-1392. 

Johannes van den Audenhuijs verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) ½ 

bunder beemd in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Donredonks Beemd, 

tussen wijlen Henricus van Bleckers enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 

de helft in een beemd die Zuurhof, in Oirschot, tussen de gemene weg 

enerzijds en wijlen Andreas van den Lake anderzijds, (3) de helft in een 

stuk land gnd Brekelen in Oirschot, tussen Petrus Hencens soen enerzijds en 

Jacobus Witte anderzijds, (4) 1 mudzaad land in Oirschot, tussen Jordanus 

Brant enerzijds en kvw Daniel van den Stadeacker anderzijds, reeds belast 

met de grondcijnzen. 

 

Johannes van den Audenhuijs hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex dimidio bonario prati sito #in parochia de 

Rode sancte Ode# in loco dicto die Donredoncs Beemt inter hereditatem 

quondam Henrici de Bleckers ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex (dg: pecia p) medietate ad se spectante in prato die Zuerhof 

sito in parochia de Oerscot inter communem platheam ex uno et inter 

hereditatem quondam Andree van den Lake ex alio (dg: item) item ex 

medietate ad se spectante in pecia terre dicta Brekelen sita in dicta 

parochia de Oerscot inter hereditatem Petri Hencens soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: P) Jacobi Witte ex alio item ex modiata terre sita in 

jamdicta parochia inter hereditatem Jordani Brant ex uno et inter 

hereditatem liberorum Danielis quondam van den Stadeacker ex alio (dg: .) 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam #questionem# et 

aliam obligationem deponere exceptis exceptis censibus dominorum prius 

inde solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum 3a post 

cantate. 

 

BP 1179 p 156v 04 di 14-05-1392. 

Johannes zvw Zegerus gnd Persijns soen ev Mechtildis dvw Ghibo gnd van der 

Rennendonc gaf uit aan Johannes zvw voornoemde Ghibo alle erfgoederen, die 

aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Mechtildis gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Mechtildis, uitgezonderd de helft 

van 8 morgen land die waren van wijlen voornoemde Ghibo, gelegen achter 

Porta Celi, tussen wijlen Johannes Vrancken soen enerzijds en wijlen Petrus 

van Erpe anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten, die wijlen 

voornoemde Ghibo hieruit had, en thans voor een n-erfcijns van 25 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Johannes filius quondam Zegeri dicti Persijns soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Ghibonis dicti 

van der Rennendonc omnes et singulas hereditates sibi et dicte Mechtildi 

(dg: de) eius uxori de morte quondam parentum eiusdem Mechtildis jure 

successionis hereditarie advolutas quocumque locorum situatas salva tamen 

predicto Johanni medietate octo jugerum terre (dg: sitorum) que fuerant 

dicti quondam Ghibonis sitorum retro Portam Celi inter hereditatem 

quondam Johannis Vrancken soen ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

de Erpe ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni filio 
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dicti quondam Ghibonis ab eodem pro oneribus que dictus quondam Ghibo 

exinde facere et solvere consuevit dandis etc et pro hereditario censu 

viginti quinque librarum monete dando primodicto Johanni ab altero in 

festo nativitatis Johannis ex premissis promittems ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit ex premissis et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Aa et Rover datum supra. 

 

BP 1179 p 156v 05 wo 15-05-1392. 

Willelmus zvw Lambertus gnd van den Arennest droeg over aan zijn broer 

Henricus zvw voornoemde Lambertus een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Son, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Son, die voornoemde 

Henricus beloofd had aan zijn voornoemde broer Willelmus, met Lichtmis in 

Son te leveren, gaande uit 1/10 deel en 1/3 deel van 1/10 deel, die 

behoorden aan voornoemde Willelmus, in goederen gnd het Goed ten Arennest, 

in Son. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti dicti van den Arennest hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Zonne (dg: de Busco) de 

annua et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis Henricus 

filius dicti quondam Lamberti ?pridem promiserat se daturum et soluturum 

dicto Willelmo suo fratri hereditarie purificationis et in parochia de 

Zonne traditurum de et ex una decima parte atque tercia parte unius 

decime partis que ad dictum Willelmum spectabant (dg: q) in bonis dictis 

#tGoet# ten Arennest sitis in parochia de Zonne et in attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem in dicta paccione deponere. Testes Rover et Tijt datum 

quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 156v 06 wo 15-05-1392. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennedonc verkocht aan de broers Wolterus71 en 

Arnoldus, zvw Johannes van Vucht schoenmaker, een n-erfcijns van 5 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, tussen Gerardus gnd 

Claes enerzijds en Henricus Stempel anderzijds. De brief overhandigen aan 

Johannes van Tiel. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennedonc hereditarie vendidit 

Woltero et Arnoldo fratribus liberis quondam Johannis de Vucht sutoris 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex domo area et orto sitis infra libertatem 

oppidi ad locum dictum die Dungen inter hereditatem Gerardi dicti Claes 

ex uno et hereditatem Henrici Stempel ex alio et ex eorum attinentiis ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. Detur Johanni de Tiel. 

 

BP 1179 p 156v 07 wo 15-05-1392. 

Jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt dvw Johannes zv Elija gewantsnijder 

droeg over aan Albertus Buc van Lijt een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel aan het woonhuis van wijlen 

voornoemde Johannes te leveren, gaande uit de helft van 20 bunder land, 

gelegen naast de plaats gnd Errenborch, tussen Heeswijk en Schijndel, welke 

pacht wijlen voornoemde Johannes zv Elijas verworven had van Willelmus gnd 

Lobbeken, en die nu aan hem behoort. 

 

Domicella Mabelia relicta quondam Leonii de Langvelt filia quondam 

Johannis filii Elije pannicide cum tutore hereditariam paccionem unius 

                         
71 Zie → BP 1181 p 264v 07 za 18-01-1399, Walterus draagt zijn helft over 

aan Arnoldus. 
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modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet hereditarie in 

festo beati Andree apostoli ad domum habitationis dicti quondam Johannis 

tradendam (dg: .. ..) de medietate viginti bonariorum terre sitorum iuxta 

locum dictum Errenborch inter Hezewijc et Scijnle quam paccionem dictus 

quondam Johannes filius Elije erga Willelmum dictum Lobbeken acquisiverat 

prout in litteris et quem nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

supportavit Alberto Buc de Lijt cum litteris et jure promittens cum 

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

ut supra. 

 

BP 1179 p 156v 08 wo 15-05-1392. 

Johannes Scillinc vernaderde erfgoederen, in Son en Woensel, die Johannes 

zv Willelmus Reijnsen soen van Brogel verworven had van Johannes nzv 

Johannes gnd Gheerboecs soen van Geldorp. De ander week. En hij droeg weer 

over. 

 

Johannes Scillinc prebuit ad redimendum etc quascumque hereditates sitas 

in parochiis de Zonne et de Woensel quas Johannes filius Willelmi 

Reijnsen (dg: de) soen de Brogel erga Johannem filium naturalem Johannis 

dicti Gheerboecs soen de Geldorp acquisiverat ut dicebat alter cessit et 

reportavit. Testes Rover et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 156v 09 do 16-05-1392. 

Elizabeth wv Henricus Weijgerganc droeg over aan haar schoonzoon Johannes 

zv Jacobus van den Noddenvelt haar vruchtgebruik in ¼ deel, dat aan 

Katherina, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Henricus, en aan voornoemde 

Johannes zv Jacobus van den Noddenvelt ev voornoemde Katherina gekomen was 

na overlijden van voornoemde Henricus, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van voornoemde Elizabeth, in (1) een hoeve, gnd te Water, van 

wijlen voornoemde Henricus, in Berlicum, met toebehoren onder zowel 

Berlicum als Schijndel, (2) ½ mudzaad roggeland, in Berlicum, in voornoemde 

hoeve. 

 

Elizabeth relicta quondam Henrici Weijgerganc cum tutore (dg: un) suum 

usufructum sibi competentem in una quarta parte que Katherine filie 

dictorum (dg: d) Elizabeth !quondam Henrici et Johanni filio Jacobi van 

den Noddenvelt marito legitimo dicte Katherine de morte dicti quondam 

Henrici successione est advoluta et post mortem dicte (dg: Henrici) 

#Elizabeth# successione advolventur (dg: q) in quodam manso dicto te 

Water dicti quondam Henrici sito in parochia de Berlikem et in 

attinentiis dicti mansi quocumque locorum tam infra parochiam de Berlikem 

quam infra parochiam de Scijnle sitis atque in dimidia modiata terre 

siliginee (dg: sita) dicti quondam! sita in dicta parochia in dicto manso 

ut dicebat supportavit dicto Johanni filio (dg: quond) Jacobi van den 

(dg: M) Noddenvelt (dg: pro) suo genero promittens cum (?dg: j) tutore 

ratam servare. Testes Rover et Tijt datum quinta post cantate. 

 

BP 1179 p 156v 10 do 30-05-1392. 

Voornoemde Johannes zv Jacobus van den Noddenvelt ev Katherina dvw Henricus 

gnd Weijgherganc verkocht voornoemd ¼ deel aan Henricus zvw voornoemde 

Henricus Weijgerganc. 

 

Dictus Johannes filius Jacobi van den Noddenvelt maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Henrici #dicti# Weijgherganc 

dictam quartam partem vendidit Henrico filio (dg: q) dicti (dg: He) 

quondam Henrici Weijgerganc promittens warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Willelmus et Neijnsel datum in octavis ascensionis. 

 

1179 mf2 F 12 p. 157. 

 Quinta post cantate: donderdag 16-05-1392. 
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 Sexta post cantate: vrijdag 17-05-1392. 

 

BP 1179 p 157r 01 do 16-05-1392. 

Bodo zvw Henricus Matheus beloofde aan Godefridus van Zeelst 20½ Engels 

nobels of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Bodo filius quondam Henrici (dg: f) Matheus promisit Godefrido de Zeelst 

XX et dimidium Enghels nobels seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Tijt datum quinta post cantate. 

 

BP 1179 p 157r 02 do 16-05-1392. 

Johannes zv Johannes Priker beloofde aan voornoemde Godefridus van Zeelst 

20½ Engels nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 

 

Johannes filius Johannis Priker promisit super omnia dicto Godefrido de 

Zeelst XX et dimidium Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 03 do 16-05-1392. 

Batha gnd Claren beloofde aan Johannes Mol zv Gerardus 25 oude Franse 

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

 

Batha dicta Claren promisit super Johanni Mol filio Gerardi XXV aude 

scilde (dg: se) Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 04 do 16-05-1392. 

Albertus Buc van Lijt en Johannes Smedeken van Bucstel beloofden aan 

Jacobus van den Hoevel 45 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Albertus Buc de Lijt et (dg: Alb) Johannes Smedeken de Bucstel 

promiserunt Jacobo van den Hoevel XLV Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 05 do 16-05-1392. 

Jacobus van den Wijel machtigde Johannes Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel 

een b-erfcijns van 20 pond geld te manen, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een hoeve gnd ten Hulse, in Sint-Oedenrode, welke cijns Petrus 

Steenwech gekocht had van hr Gheerlacus Rover ridder en welke cijns 

voornoemde Jacobus van den Wiel gekocht had van Arnoldus zv Ghevardus van 

Eijndoven ev Jutta dvw voornoemde Petrus Steenwech. 

 

Jacobus van den Wijel dedit potestatem Johanni Sceijvel filio quondam 

Godefridi Sceijvel potestatem monendi etc hereditarium censum XX librarum 

monete solvendum nativitatis Domini (dg: quarte) ex manso quodam dicto 

ten Hulse sito in parochia de Rode sancte (dg: de) Ode et ex attinentiis 

ipsius mansi singulis et universis quem censum Petrus Steenwech erga 

dominum Gheerlacum Rover militem emendo acquisiverat et quem censum 

dictus Jacobus van den Wiel erga Arnoldum filium (dg: H) Ghevardi de 

Eijndoven maritum et tutorem legitimus Jutte sue uxoris filie dicti 

quondam Petri Steenwech emendo acquisiverat prout in litteris et cum hiis 

etc usque ad revocacionem. Testes Neijnsel et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 06 do 16-05-1392. 

Johannes Pouwels soen van Geffen verkocht aan Rodolphus die Snider een stuk 

land, in Geffen, tegenover het woonhuis van voornoemde Rodolphus snijder, 

tussen Theodericus die Preter enerzijds en ?kvw Ghibo Scuerman anderzijds. 

Voornoemde verkoper behoudt uit dit stuk land 1 lopen rogge, Bossche maat, 
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met Lichtmis te leveren. 

 

Johannes (dg: Pouw) Pouwels soen de Geffen peciam terre sitam in parochia 

de Gheffen (dg: inter ante domum) in opposito (dg: Ro) domus habitationis 

Rodolphi sartoris inter hereditatem Theoderici die Preter ex uno et inter 

hereditatem [?libe]rorum quondam Ghibonis Scuerman ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Roi) dicto Rodolpho die Snider promittens 

warandiam #questionem proximitatis# et obligationem deponere salvo tamen 

dicto venditori in dicta pecia terre uno lopino siliginis mensure de 

Busco dicto venditori nunc deinceps exinde solvendo hereditarie 

purificationis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 07 do 16-05-1392. 

Jacobus zv Ghibo Kesselman en zijn vrouw Heijlwigis dvw Ghibo van Eijcke 

droegen over aan Henricus Kersmaker zvw Johannes Kersmaker alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Ghibo van Eijcke en 

diens vrouw Hilla, ouders van voornoemde Heijlwigis. 

 

Jacobus filius Ghibonis Kesselman maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Ghibonis de Eijcke et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam 

cum tutore omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata eis de 

morte dicti quondam Ghibonis de Eijcke et Hille eius quondam uxoris 

parentum olim dicte Heijlwigis successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita prout dicti Ghibo et Hilla eius uxor in eisdem 

decesserunt ut dicebant hereditarie supportaverunt Henrico Kersmaker 

filio quondam Johannis Kersmaker promittens ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 08 do 16-05-1392. 

Voornoemde Henricus Kersmaker beloofde voornoemde Jacobus en diens vrouw 

Heijlwigis schadeloos te houden van alle schulden van wijlen voornoemde 

Ghibo en diens vrouw Hilla. 

 

Dictus Henricus (dg: pro) Kersmaker promisit super habita et habenda quod 

ipse dictos Jacobum et Heijlwigem eius uxorem ab omnibus debitis que (dg: 

dictus) dicti quondam Ghibo et Hilla eius uxor (dg: manserunt) seu eorum 

alter manserunt debentes tempore eorum (dg: de) obitus a personis 

quibuscumque atque ab omnibus (dg: d impe) dampnis exinde et a bonis 

quibuscumque dictorum quondam Ghibonis et Hille eventientibus et 

eventuris indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 09 do 16-05-1392. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Jacobus 22 Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Jacobo XXII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 10 do 16-05-1392. 

Johannes Otten soen en Arnoldus Avemari beloofden aan Philippus Jozollo etc 

58 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Johannes Otten soen et Arnoldus Avemari promiserunt Philippo Jozollo 

#etc# LXVIII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 11 do 16-05-1392. 

Theodericus van Megen en Nijcholaus Louwer beloofden aan Godefridus van 

Zeelst 41 Engels nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) 
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te betalen. 

 

Theodericus de Megen et Nijcholaus Louwer promiserunt Godefrido de Zeelst 

XLI Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 12 do 16-05-1392. 

Johannes van der Stegen, Johannes van Uden zvw Arnoldus Heijnen soen en 

Theodericus Goetscalcs beloofden aan Godefridus van Zeelst 61½ Engels nobel 

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

 

Johannes van der Stegen Johannes van Uden filius quondam Arnoldi Heijnen 

soen et Theodericus Goetscalcs promiserunt Godefrido de Zeelst sexaginta 

unum et dimidium Enghels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 13 do 16-05-1392. 

Henricus die Jongere en Johannes Otten soen beloofden aan Arnoldus 

Steijmpel, tbv Godefridus van Rode, 6 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Henricus die Jongere et Johannes Otten soen promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo Steijmpel ad opus Godefridi de Rode sex Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 14 do 16-05-1392. 

Reijmboldus van Gheffen beloofde aan Godefridus van Zeelst 20½ Engels nobel 

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

 

Reijmboldus de Gheffen promisit Godefrido de Zeelst XX et dimidium Engels 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 157r 15 ±do 16-05-1392. 

(dg: Gerardus Robben s). 

 

BP 1179 p 157r 16 vr 17-05-1392. 

Jacobus Stephens verkocht aan Johannes Gherijs een stukje72 erfgoed, 8 voet 

breed, uit een erfgoed dat was van wijlen Ghisbertus van Hasenbossche, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, welk stukje ligt tussen erfgoed dat was van 

voornoemde Jacobus, nu van voornoemde Johannes Gherijs, enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Jacobus anderzijds, en welk stukje met een eind 

reikt aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken en met het andere eind aan 

erfgoed dat was van wijlen Johannes Berwout. Voornoemde Johannes koper mag 

de weg, afgescheiden van het erfgoed van voornoemde wijlen Ghisbertus, en 

de brug aldaar gebruiken, zoals ook andere eigenaars van erfgoed van 

voornoemde wijlen Ghisbertus die gebruiken. Voornoemde Jacobus zal niemand 

toestaan achter voornoemd stukje erfgoed een latrine te bouwen die 

stankoverlast kan geven in het erfgoed van voornoemde Johannes. 

 

Jacobus Stephens quandam hereditatem #particulam hereditatis# VIII 

pedatas in latitudine continentem de quadam hereditate que fuerat quondam 

Ghisberti de Hasenbossche sita in Busco in vico Orthensi que particula 

hereditatis sita est inter hereditatem que fuerat dicti Jacobi nunc ad 

Johannem Gherijs spectantem ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi ex 

alio et que particula (dg: terre) hereditatis tendit cum uno fine a[d] 

hereditatem quondam Johannis Stierken et cum reliquo fine ad hereditatem 

que fuerat quondam Johannis Berwout !dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni Gherijs promittens warandiam et obligationem deponere tali 

                         
72 Zie → BP 1181 p 052v 02 vr 14-09-1397 (2), overdracht van dit stukje. 
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condicione quod dictus Johannes utetur via (dg: et pont) sumpta de 

hereditate dicti quondam Ghisberti et ponte ibidem consistente prout 

reliqui (dg: p) possessores hereditatis ipsius quondam Ghisberti dicta 

via et ponte utantur tali condicione quod dictus Jacobus non permittet 

alicui persone edificare retro dictam particulam hereditatis neque retro 

hereditatem quam dictus Johannes erga dictum Jacobum pridem acquisierat 

aliquam latrinam per quam fetor aut odor inconveniens in hereditate dicti 

Johannis valeat percip[i?] quovismodo. Testes Willelmus et Vladeracken 

datum sexta post cantate. 

 

1179 mf2 F 13 p. 158. 

 Sexta post cantate: vrijdag 17-05-1392. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 18-05-1392. 

 Dominica post ascensionem: zondag 26-05-1392. 

 in octavis ascensionis: donderdag 22-08-1392. 

 Dominica vocem: zondag 19-05-1392. 

 Tercia post vocem: dinsdag 21-05-1392. 

 

BP 1179 p 158v 01 vr 17-05-1392. 

....... ?Writer van Vechel en Johannes ....... beloofden aan Philippus 

Jozollo 48 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392; 

14+24= 38 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

....... ?Writer (dg: et Jo) de Vechel Johannes ....... ....... 

promiserunt Philippo Jozollo XLVIII aude scilde Francie ad Johannis 

proxime futurum persolvendos pena II. Testes Rover et Tijt datum (dg: 

sabbato) #sexta# post cantate. 

 

BP 1179 p 158v 02 ±vr 17-05-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 158v 03 za 18-05-1392. 

De rechter in Den Bosch heeft op verzoek van Godefridus van Os verdeeld 

erfgoederen in Gestel bij Herlaer, die waren van wijlen hr Godefridus van 

Os ridder. 

Henricus zv Marcelius van Os kreeg (1) een stuk land, ter plaatse gnd Geben 

Brugske, tussen Ludovicus Eefsen soen enerzijds en Laurencius Gruijter 

anderzijds, (2) een stuk land op Hezeakker, tussen Goessuinus Rutten soen 

enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van H.Maria in de kerk van 

Gestel anderzijds, (3) de helft van een akker gnd die Grote Akker, tussen 

Johannes van Keeldonc enerzijds en Rodolphus van den Brekelen anderzijds, 

welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft van deze akker, 

(4) de helft van een beemd ter plaatse gnd die Gestelse Bossen, tussen kv 

Cristina van der Heijden enerzijds en kv Godefridus gnd Hoessche 

anderzijds. 

Voornoemde Godefridus van Os kreeg (5) een stuk land ter plaatse gnd die 

Put, tussen Rodolphus van den Brekelen enerzijds en Laurencius Gruijter 

anderzijds, (6) de helft van voornoemde akker gnd die Grote Akker, (7) de 

helft van voornoemde beemd ter plaatse gnd die Gestelse Bossen. 

 

Judex in Busco (dg: mediante sententia #?dominorum# scabinorum in Busco) 

ad requestam Godefridi de Os divisit hereditates sitas in parochia de 

Gestel prope Herlaer que fuerant quondam (dg: Go) domini Godefridi de Os 

militis mediante qua divisione pecia terre sita ad locum dictum Gheben 

Brugsken inter hereditatem Ludovici Eefsen soen ex uno et inter 

hereditatem Laurencii Gruijter ex alio atque pecia terre sita op 

Hezeacker inter hereditatem Goessuini Rutten soen ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad altare beate Marie situm in ecclesia de Gestel 
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ex alio item medietas agri terre dicti die Groet Acker siti inter 

hereditatem Johannis de Keeldonc ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici 

de Berlikem) #Rodolphi van den Brekelen# #{in margine sinistra:} Rodolphi 

dicti de Brekelen# ex alio et que medietas annuatim dividitur erga 

alteram medietatem dicti agri item medietas prati siti in loco dicto die 

Ghestelsche Bossche inter hereditatem (dg: Crist) liberorum Cristine van 

der Heijden ex uno et inter hereditatem liberorum Godefridi dicti 

Hoessche Henrico filio Marcelii de Os cesserunt in partem et mediante 

eadem divisione pecia terre sita ad locum dictum die Putte inter 

hereditatem Rodolphi van den Brekelen ex uno et inter hereditatem 

Laurencii Gruijter ex alio item medietas dicti agri die Groet Acker 

vocati item medietas dicti prati in dicto loco die Ghestelsche Bossche 

vocato dicto Godefrido de Os cesserunt in partem. Testes dominus 

Goessuinus Willelmus Theodericus Johannes de Neijnsel et Jacobus Erpe 

datum sabbato post cantate. 

 

BP 1179 p 158v 04 zo 26-05-1392. 

Ludovicus zv Ludovicus Eefsen soen ev Yda dvw Godefridus Delijen soen 

verkocht aan Wolterus Delijen soen 2 stukken land, in Oss, (1) ter plaatse 

gnd dat Rodevelt, tussen voornoemde Wolterus Delijen soen enerzijds en 

Jacobus Rutgheers soen anderzijds, (2) achter de plaats gnd Schadewijk, op 

de gemeint, tussen voornoemde Wolterus enerzijds en Petrus Rutgheers soen 

anderzijds, welke 2 stukken aan hem en zijn vrouw geschonken waren, belast 

met 10 penning aan Johannes van Dijnther. 

 

Ludovicus filius (dg: Ludovici) Ludovici Eefsen soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie quondam Godefridi Delijen 

soen duas pecias terre sitas in parochia de Osse quarum una in loco dicto 

dat Rodevelt inter hereditatem Wolteri Delijen soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Rutgheers soen ex alio et altera retro locum dictum 

Scadewijc supra communitatem inter hereditatem dicti Wolteri ex uno et 

inter hereditatem Petri Rutgheers soen ex alio sunt site quas ipse cum 

dicta eius uxore nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit 

Woltero Delijen soen predicto promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis X denariis Johanni de Dijnther inde solvendis. Testes 

Rover et Neijnsel datum dominica post ascensionem. 

 

BP 1179 p 158v 05 zo 26-05-1392. 

Hermannus zv Ludovicus Eefsen soen deed tbv voornoemde Wolterus Delijen 

soen afstand van voornoemde 2 stukken land. 

 

Hermannus filius Ludovici Eefsen soen super predictis duabus peciis terre 

et jure ad opus dicti Wolteri Delijen soen hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 158v 06 zo 26-05-1392. 

Ludovicus zv Ludovicus Eefsen soen verkocht aan Willelmus van den Hoeven 

een b-erfcijns van 10 schelling 5 penning geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hofstad, gnd den Demoden Hostat, in Oss, achter de kerk van 

Oss, tussen Theodericus Venbossche enerzijds en een sloot aldaar 

anderzijds. 

 

Ludovicus filius Ludovici Eefsen soen hereditarium censum decem solidorum 

et quinque denariorum monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie 

in nativitatis Domini ex domistadio dicto den Demoden Hostat sito in 

parochia de Os retro ecclesiam de Os inter hereditatem Theoderici 

Venbossche ex uno et inter fossatum ibidem ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo van den Hoeven promittens warandiam et obligationem in 

dicto censu deponere. Testes datum (dg: da) supra. 
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BP 1179 p 158v 07 zo 26-05-1392. 

Hermannus Loden soen deed afstand van deze cijns. 

 

Hermannus Loden soen super dicto censu et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 158v 08 za 18-05-1392. 

Henricus nzv Rodolphus van Merlaer verkocht aan Petrus zvw Petrus gnd Haghe 

een kamp, in Erp, ter plaatse gnd dat Oudeveld, tussen Johannes Hillen soen 

enerzijds en Aleidis dvw Johannes gnd Keijser anderzijds, zoals omgraven, 

aan voornoemde Henricus verkocht73 door voornoemde Aleijdis. 

 

Henricus filius naturalis Rodolphi de Merlaer quendam campum situm in 

parochia de Erpe ad locum dictum dat Audevelt inter hereditatem Johannis 

Hillen soen ex uno et inter hereditatem Aleidis filie quondam Johannis 

dicti Keijser ex alio pout ibidem est circumfossatus venditum dicto 

Henrico ab Aleijde predicta prout in litteris hereditarie vendidit Petro 

(dg: ..) filio quondam Petri dicti Haghe supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Arnoldus datum sabbato post cantate. 

 

BP 1179 p 158v 09 za 18-05-1392. 

Gherisius zv Willelmus van Herpen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gherisius filius Willelmi de Herpen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 158v 10 za 18-05-1392. 

Voornoemde Henricus nzv Rodolphus van Merlaer verkocht aan Petrus zvw 

Petrus gnd Haghe een huis en tuin, in Erp, ter plaatse gnd dat Oudeveld, 

tussen erfgoed dat was van Aleidis dvw Johannes Keijser enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met 1 zwarte tournose. 

 

Dictus Henricus venditor domum et ortum sitos in parochia de Erpe ad 

locum dictum dat Audevelt inter hereditatem que fuerat Aleidis filie 

quondam Johannis Keijser ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Petri dicti Haghe 

promittens ratam servare et obligationem deponere excepto uno nigro 

Turonensi denario inde de jure solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 158v 11 za 18-05-1392. 

Gherisius zv Willelmus van Herpen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gherisius filius Willelmi de Herpen prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 158v 12 ±za 18-05-1392. 

(dg: Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Henricus een n-erfpacht van 

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

voornoemd kamp en voornoemd huis en tuin). 

 

(dg: Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex dicto campo et ex dictis domo et 

orto ....... ....... ....... w sufficientem facere ....... Testes W et 

Neijnsel datum in ....... ascensionis). 

 

BP 1179 p 158v 13 do 22-08-1392. 

Voornoemde Petrus zvw Petrus gnd Haghe beloofde aan voornoemde Henricus nzv 

                         
73 Zie ← BP 1176 f 236v 01 vr 17-01-1382, verkoop van dit kamp. 
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Rodolphus van Merlaer een lijfpacht van 1 steen vlas, bereid tot de hekel, 

met Lichtmis te leveren, op het leven van Katherina ev voornoemde Petrus. 

 

{in margine sinistra}. 

[Dictus] (dg: pro) Petrus promisit se daturum et soluturum dicto (?dg: 

..) Henrico vitalem pensionem unius steen lini parati ad scalcrum anno 

quolibet ad vitam (dg: d) Katherine uxoris dicti Petri et non ultra 

p[urificationis] ....... ....... et cum mortu[a] fuerit. Testes W et 

Neijnsel datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1179 p 158v 14 za 18-05-1392. 

Arnoldus Ysebout en Johannes van Ghemert die Mandmaker verklaarden, op 

vordering van de rechter dat mr Jacobus zvw Willelmus Loijer buiten het 

huis van zijn moeder Yda is geweest gedurende 6 weken 3 dagen. 

 

Nos (dg: ..) Neijnsel et Tijt scabini notum facimus quod coram nobis 

Arnoldus Ysebout et Johannes van (dg: Ghemert) Ghemert die Mandmaker 

deposuerunt ad monitionem judicis etc quod magister Jacobus filius 

quondam Willelmi Loijer fuit et stetit extra domum Yde sue matris per 

spacium sex septimanorum et trium dierum. Testes (dg: datum supra. 

Willelmus et Arnoldus) datum sabbato post cantate. 

 

BP 1179 p 158v 15 zo 19-05-1392. 

Henricus Reuwe beloofde aan Rodolphus van Gravia, gedurende 6 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 13½ Hollandse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Henricus Reuwe promisit super omnia se daturum et soluturum Rodolpho de 

Gravia ad spacium sex annorum post datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum sex annorum tredecim et dimidium Hollant gulden 

seu valorem (dg: Martini) nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro. Testes Rover et Arnoldus datum 

dominica vocem. 

 

BP 1179 p 158v 16 di 21-05-1392. 

Johannes van Hijnen en Ludingus Pijnappel beloofden aan Arnoldus Nolleken 

Gheroncs 136 Gelderse gulden74 of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

(dg: Ludingus Pijnappel) Johannes de Hijnen et Ludingus Pijnappel 

promiserunt Arnoldo Nolleken Gheroncs (dg: ad opus Rijchmodis relicte ..) 

C et XXXVI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum 3a post vocem. 

 

BP 1179 p 158v 17 do 23-05-1392. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover verhuurde aan Sijmon zv Johannes van 

der After en Theodericus van den Berne een deel, gnd twee scoet, dat 

behoorde aan de vrouwe van Eijndoven, in de tiende van Oss, van het lopend 

jaar, (dg: voor 100 Holland gulden of de waarde). 

 

Theodericus Rover #filius quondam domini Emondi Rover# quandam partem 

dictam #twee (dg: ge) scoet (dg: dec) que ad (dg: decimam de Os)# dominam 

de Eijndoven consueverat in decima de Os (dg: et que pars) #scilicet de 

anno presenti# locavit Sijmoni filio Johannis van der After et Theoderico 

van den Berne (dg: ab e scilicet pro centum Hollant gulden seu valorem in 

auro dandis sibi ab alio) promittens warandiam (dg: et obligationem 

....... impeticionem depo deponere ..) ita quod suum manipulum deducere 

et reducere valebit contra omnes juri comparare valentes. Testes 

                         
74 Zie → VB 1799 f 182r 04 ma 07-03-1401, Jan Tijmmerman soen wilner Andries Tijmmermans 
mechtich gemaect van Belen wijf wilner Arnts geheiten Nolleken Geroncs was gericht … aen alle 

goede Jans van Hijnen ende Ludincs geheiten Pijnappel met scepenen scoutbrieven. 
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Willelmus et Tijt datum in festo (dg: sacr) ascensionis Domini. 

 

1179 mf2 F 14 p. 159. 

 in festo ascensionis: donderdag 23-05-1392.  

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 25-05-1392. 

 Dominica post ascensionem: zondag 26-05-1392. 

 in octavis ascensionis Domini: donderdag 30-05-1392. 

 Sexta ante penthecostes: vrijdag 31-05-1392. 

 

BP 1179 p 159r 01 do 23-05-1392. 

Sijmon zv Johannes van der After en Johannes zv voornoemde Sijmon beloofden 

aan Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover 50 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) en de 

andere helft met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393). 

 

Sijmon filius Johannis van der After et Johannes filius eiusdem Sijmonis 

(dg: The[odericus van den B]erne et Aleijdis van [den Zande]) promiserunt 

Theoderico Rover filio quondam domini Emondi Rover (dg: centum) 

#quinquaginta# Hollant gulden seu valorem [in au]ro mediatim 

purificationis proxime futuro et m[ediatim] a festo nativitatis75! proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Willelmus et Tijt et Arnoldus 

datum in festo ascensionis. 

 

BP 1179 p 159r 02 do 23-05-1392. 

Theodericus van den Bernen en Aleijdis van den Zande beloofden aan 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover 50 Hollandse gulden of de waarde in 

goud, een helft te betalen met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) en de 

andere helft met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393). 

 

Theodericus van den Bernen et Aleijdis van den Zande promiserunt 

Theoderico Rover filio quondam domini Emondi Rover quinquaginta Hollant 

gulden seu valorem in auro mediatim purificationis (dg: et mediatim) 

proxime futuro et mediatim a festo nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 159r 03 do 23-05-1392. 

Theodericus van den Berne beloofde Aleijdis schadeloos te houden. 

 

Theodericus van den Berne promisit super omnia Aleijdem indempnem 

servare. Testes datum testes datum supra. 

 

BP 1179 p 159r 04 do 23-05-1392. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Henricus gnd Boden van 

Kuijc. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque quondam Henrici dicti Boden de 

Kuijc calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 159r 05 do 23-05-1392. 

Jordanus zvw Theodericus van Hoculem maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Henricus Boden van Kuijc. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Hoculem omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque quondam Henrici Boden de Kuijc 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

                         
75 Aanvulling op basis van BP 1179 p 159r 02: nativitatis Johannis. 
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BP 1179 p 159r 06 za 25-05-1392. 

Henricus zvw Everardus Vosken en zijn zoon hr Woltherus gnd Wellen dekaan 

van de Sint-Janskerk in de Bosch droegen over aan Johannes gnd Becker zvw 

Johannes Heirde (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit (1a) een akker gnd die Looakker, 

in Nuenen, tussen wijlen Willelmus Lippen soen enerzijds en Gertrudis gnd 

Elsbenen dochter anderzijds, (1b) een akker gnd dat Bemelke, in Nuenen, 

tussen Godefridus van Langvelt enerzijds en erfgoed behorend aan het 

gasthuis van Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan dat waterlaat 

gelegen bij de plaats gnd die Zandeik, (2) een b-erfpacht van 15 lopen 

rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis te leveren, gaande uit (2a) een huis, 

hofstad en tuin, eertijds van wijlen Happo gnd Leijten soen, in Nuenen, 

naast de weg, strekkend aan Yda gnd Liever Yden, (2b) een erfgoed gnd een 

gelookt, eertijds van voornoemde wijlen Happo, ter plaatse gnd aan Genen 

Elmpt, in Nuenen, tussen erfgoed van het klooster Porta Celi enerzijds en 

kvw Henricus van der Aa anderzijds, (2c) een beemd, 2 vrachten hooi groot, 

in Nuenen, bij de plaats gnd Straaldonk, met een eind strekkend aan die 

Dommel, welke beemd aan voornoemde wijlen Happo behoorde, (3) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, gaande uit een hoeve gnd te Onstaden, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Onstaden, (4) een b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld), met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd gnd die Roesdonk, in Gerwen, 

tussen erfgoed gnd die Roesdonk behorend aan Philippus Gherijts soen van 

den Beemde enerzijds en erfgoed ook gnd die Roesdonk, behorend aan kv 

Gerardus van den Beemden anderzijds, (5) een b-erfcijns van 30 schelling, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit (5a) een stuk land behorend aan 

Philippus gnd Ghouweken van Gherwen, in Gerwen, ter plaatse gnd in het 

Rode, tussen Johannes bv voornoemde Philippus enerzijds en kvw Johannes van 

Boert anderzijds, (5b) een stuk beemd, 1 vracht hooi groot, in Gerwen, 

achter voornoemd stuk land. De brief overhandigen aan voornoemde hr dekaan. 

 

Henricus (dg: ...scaere) #filius quondam Everardi Vosken# et dominus 

Woltherus dictus Wellen eius filius decanus ecclesie sancti Johannis in 

Busco hereditariam paccionem (dg: unius modii) #duorum modiorum# 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in 

Nuenen tradendam ex agro terre dicto die Loeacker sito in parochia de 

Nuenen inter hereditatem quondam Willelmi Lippen soen ex uno et inter 

hereditatem Gertrudis dicte Elsbenen dochter ex alio cum eius attinentiis 

atque ex agro terre dicto dat Bemelken sito in dicta parochia inter 

hereditatem Godefridi de Langvelt ex uno et inter (dg: spe) hereditatem 

spectantem ad hospitale de Busco ex alio tendente cum uno fine ad 

aqueductum dictum dat waterlaet situm prope locum dictum die Zandeijcke 
?atque hereditariam paccionem XV lopinorum siliginis dicte mensure 

solvendam hereditarie termino solucionis predicto ex domo domistadio et 

orto (dg: sitis) qui fuerant quondam Happonis dicti Leijten soen sitis in 

parochia (dg: de Opwetten iuxta plath) predicta (dg: ..) juxta platheam 

tendentibus ad hereditatem Yde dicte Liever Yden atque ex hereditate 

dicta een gheloect (dg: q) cum eius attinentiis que fuerat dicti quondam 

Happonis sita ad locum dictum aen Ghenen Elmpt in dicta parochia de 

Nuenen inter hereditatem conventus de Porta Celi ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici van der Aa ex alio item ex prato 

duo plaustrata feni continente sito in dicta parochia prope locum dictum 

Straeldonc tendente cum uno fine ad aquam dictam die Dommel quod pratum 

predictum ad dictum quondam Happonem pertinere consuevit item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Rode sancte Ode 

solvendam hereditarie termino solucionis predicto ex hereditaria paccione 

sex modiorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie ex manso dicto 

communiter tOnstaden sito in parochia de Rode ad locum dictum Onstaden et 

ex (dg: eor) #eius# attinentiis item (dg: hereditariam paccionem) 

hereditarium censum XX solidorum (dg: monete so) solvendum hereditarie 
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purificationis ex prato dicto die Roesdonc sito in (dg: di) parochia de 

Gherwen inter hereditatem (dg: .) dictam die Roesdonc pertinentem ad 

Philippum Gherijts soen van den Beemde ex uno et inter hereditatem eciam 

die Roesdonc vocatam pertinentem ad liberos Gerardi van den Beemden ex 

alio item hereditarium censum XXX solidorum solvendum hereditarie termino 

solucionis predicto ex pecia terre pertinente ad Philippum dictum 

Ghouweken de (dg: Hpen?) Gherwen sita in parochia de Gherwen ad locum 

dictum int Rode inter hereditatem Johannis fratris dicti Philippi ex uno 

et inter #hereditatem# liberorum quondam Johannis de Boert ex alio et ex 

pecia prati unum plaustrum feni continente sita in dicta parochia (dg: 

iux .) retro dictam peciam terre (dg: it) ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni dicto Becker filio quondam Johannis Heirde 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Rover et Neijnsel datum sabbato post ascensionem. Detur dicto 

domino decano. 

 

BP 1179 p 159r 07 zo 26-05-1392. 

Ludovicus zv Ludovicus Eefsen soen ev Yda dvw Godefridus Delijen soen 

verkocht aan zijn broer Hermannus zv voornoemde Ludovicus Eefsen soen (1) 7 

hont land, in Oss, achter de plaats gnd Spoeldonk, tussen Rutgherus Mersman 

enerzijds en Willelmus van den Hoeven anderzijds, (2) 6 lopen roggeland, in 

Oss, achter de tuin van Johannes Nellen, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan voornoemde tuin. Walterus Delijen 

soen en Willelmus zvw Godefridus Delijen soen deden afstand. Johannes zvw 

voornoemde Godefridus Delijen soen zal afstand doen. 

 

Ludovicus filius Ludovici Eefsen soen maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris filie quondam Godefridi Delijen soen septem hont terre sita in 

parochia de Os retro locum dictum (dg: Spec) Spoeldonc inter hereditatem 

Rutgheri Mersman ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Hoeven ex 

alio (dg: ..) atque sex lopinatas terre siliginee #!primodicti# sitas in 

dicta parochia retro ortum Johannis Nellen (dg: inter ..) tendentes cum 

uno #fine# ad communem plateam et cum reliquo fine ad dictum ortum ut 

dicebat hereditarie! (dg: lo) Hermanno (dg: fri) suo fratri filio dicti 

Ludovici Eefsen soen promittens warandiam et obligationem deponere. Quo 

facto Walterus Delijen soen et Willelmus filius quondam Godefridi Delijen 

soen super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes ratam (dg: et ob ex parte) et quod ipsi Johannem filium 

dicti quondam Godefridi Delijen soen super premissis ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes Rover et Neijnsel datum dominica post 

ascensionem. 

 

BP 1179 p 159r 08 ±zo 26-05-1392. 

Johannes Bruijsten zvw Bartholomeus gnd Meus Bruijstens van Oerscot 

beloofde aan hr Johannes gnd uten Haze prior van het klooster ?Persensis, 

hr Willelmus van Ghiessen kanunnik van voornoemd klooser en Walterus gnd 

Bruijstens bv voornoemde Johannes Bruijstens 400 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393) te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Bruijstens. 

 

Johannes Bruijsten (dg: qu) filius quondam Bartholomei dicti Meus 

Bruijstens de Oerscot promisit super omnia domino Johanni dicto uten Haze 

(dg: domino Willelmo de Ghi) priori ut dicitur monasterii ?persensis 

domino Willelmo de Ghiessen #canonico regulari dicti monasterii# et 

Waltero dicto Bruijstens fratri dicti (dg: -s) Johannis Bruijstens seu 

eorum alteri CCCC Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum (dg: pro) !ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera !tradetur littera dicto Johanni Bruijstens. 

Testes (dg: Ro) Willelmus Rover et Neijnsel datum. 
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BP 1179 p 159r 09 do 30-05-1392. 

Johannes zvw Hugo gnd Hugheman Jans soen verkocht aan Paulus gnd Jans soen 

die Mandemaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 24-06-1393), gaande uit (1) een 

stuk land, gnd die Silverberg, in Empel, tussen Johannes Stephens soen 

enerzijds en Jacobus Luwe anderzijds, (2) een stuk land, gnd Grietsmonde, 

in Empel, tussen Ludovicus Proefst soen enerzijds en Johannes Wit 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Hosteden, in Empel, tussen Johannes 

van Doerne enerzijds en voornoemde Johannes Wit anderzijds, reeds belast 

met 20 schelling paijment, 3 Vlaamse groot en dijken. 

 

Johannes filius quondam Hugonis dicti Hugheman Jans soen hereditarie 

vendidit Paulo dicto Jans soen die Mandemaker hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie in nativitatis Johannis et pro 

primo ultra annum ex pecia terre dicta die Silverberch sita in parochia 

de Empel inter hereditatem Johannis Stephens soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Luwe ex alio et ex [pecia] terre dicta communiter 

Grietsmonde sita in dicta parochia inter hereditatem Ludovici (dg: filii 

Ghisberti) Proefst #soen# ex uno et inter hereditatem Johannis Wit ex 

alio item #ex# pecia terre dicta die Hosteden sita in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis de Doerne ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis (dg: W) Wit ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XX solidis 

pagamenti et tribus grossis Flandrensis inde solvendis et aggeribus ad 

premissa de jure spectantibus promittens et sufficientem facere. Testes 

Neijnsel et Arnoldus datum in octavis ascensionis Domini. 

 

BP 1179 p 159r 10 vr 31-05-1392. 

Henricus Kuijken molenaar van Waderle, Johannes zv Wolterus Oerleman en 

Nicholaus zv Hubertus van Gemert beloofden aan hr Wolterus Meelman 76 mud 

rogge, maat van Waderle, in Waderle te leveren, een helft met Kerstmis (wo 

25-12-1392) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393). 

 

Henricus Kuijken multor de Waderle Johannes filius Wolteri Oerleman et 

Nicholaus filius Huberti de Gemert promiserunt domino Woltero Meelman 

LXXVI modios siliginis mensure de Waderle (dg: a) mediatim Domini et 

mediatim purificationis proxime et in Waderle tradendos. Testes Willelmus 

et Arnoldus datum sexta ante penthecostes. 

 

1179 mf2 G 01 (=mf3 A 01) p. 160. 

 Sexta post octavas ascensionis: vrijdag 31-05-1392. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 01-06-1392. 

 

BP 1179 p 160v 01 vr 31-05-1392. 

Aleijdis dvw Engbertus van Loe...... verkocht aan Johannes zvw Zegherus van 

den Bolke het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van 

waarschijnlijk haar ouders, en na overlijden van ....... bv voornoemde 

Aleijdis, in de navolgende erfgoederen, (1) 1½ hont land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd den Engen, tussen kvw Otto van der Graft enerzijds en Reijnerus 

Mudeken anderzijds, (2) 1½ roede gnd vadem in Lithoijen, ter plaatse gnd 

die Wert, tussen voornoemde kvw Otto van der Graft enerzijds en voornoemde 

Reijnerus Mudekens anderzijds, strekkend vanaf de dijk aldaar tot aan de 

Maas, (3) 12½ hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd Tefelre Weide, tussen 

Katherina gnd Godelen dochter enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 4 

hont land in Tefelen, ter plaatse gnd op die Watert, tussen kv Zanderus 

Buijs van Os enerzijds en Ego zv Johannes van Hoemen anderzijds, (5) 4 hont 

land in Tefelen, ter plaatse gnd op die Watert, tussen erfg vw hr 

Godefridus van Os ridder enerzijds en Wijnricus Uden soen anderzijds, (6) 4 

hont land in Oijen, ter plaatse gnd in Nu Wingen, tussen Baudekinus Daems 

soen enerzijds en Theodericus gnd Coninc anderzijds, (7) 1 morgen land in 

Oijen, ter plaatse gnd op die dWermaden, tussen Henricus van Hoemen 
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enerzijds en Wouterus Koc anderzijds, (8) een hofstad in Lithoijen, ter 

plaatse gnd Loet, tussen Katerina gnd Godelen dochter enerzijds en Wolterus 

gnd Volpkens soen anderzijds. Verkoopster en met haar Henricus gnd Rijs en 

Arnoldus zv voornoemde Henricus Rijs beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd (a) een erfcijns van ongeveer 11 groten tournoois uit 

voornoemd deel te betalen, (b) maasdijken, zegedijken, waterlaten, sloten, 

en sluizen. 

 

Aleijdis filia quondam Engberti de Loe..... (dg: [atque] Henricus dictus 

Rijs maritus et tutor legitimus Bertradis sue uxoris filie dicti quondam 

Engberti et Arnoldus filius dicti Henrici Rijs hereditates infrascriptas 

.......) {boven aan pagina:} ....... ....... ....... ....... ....... 

parentum (dictarum Aleijdis et Berradis Bertradis sororum jure) atque de 

morte ....... fratris olim dicte Aleijdis ....... ....... ....... ....... 

Aleijdis successione advolutas in hereditatibus inferius ...tis videlicet 

#in# uno et dimidio hont terre sitis in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto den Enghen inter hereditatem liberorum quondam Ottonis van der 

Graft ex uno et inter hereditatem Reijneri Mudeken ex alio item #in# una 

et dimidia virgatis dictis vaden sitis in dicta parochia in loco dicto 

die Wert inter hereditatem dictorum liberorum quondam Ottonis van der 

Graft ex uno et inter hereditatem dicti Reijneri Mudekens ex alio 

tendentibus ab aggere ibidem usque in Mosam ibidem item (dg: tredecim) 

#in# duodecim et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto 

Tefelre Weijde inter hereditatem Katherine dicte Godelen dochter ex uno 

et inter communem (dg: p) viam ex alio item in quatuor hont terre sitis 

in (dg: juris) parochia de Tefelen ad locum dictum op die Watert inter 

hereditatem liberorum Zanderi Buijs (dg: ex uno) de Os ex uno et inter 

hereditatem Egonis filii Johannis de Hoemen ex alio item in quatuor hont 

terre sitis in parochia de Tefelen in loco dicto op die Watert inter 

hereditatem heredum quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et 

inter hereditatem Wijnrici Uden soen ex alio item in IIII hont terre 

sitis in parochia de Oijen in loco dicto in Nu Wingen inter hereditatem 

Baudekini Daems soen ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti Coninc 

ex alio item in uno iugero terre sito in parochia de Oijen in loco dicto 

(dg: d) op die dWermaden inter hereditatem Henrici de Hoemen ex uno et 

inter hereditatem Wouteri Koc ex alio item in quodam domistadio sito in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto Loet inter hereditatem Katerine 

dicte Godelen dochter ex uno et inter hereditatem Wolteri dicti Volpkens 

#soen# ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Zegheri van den Bolke promittentes cum tutore et cum ea Henricus dictus 

Rijs et Arnoldus filius eiusdem Henrici Rijs indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere (dg: ex) et obligationem 

deponere exceptis hereditario censu XI grossorum Turonensium antiquorum 

vel circiter ex dictis parte et jure de jure solvendis et aggeribus Moze 

et zeghediken aqueductibus fossatis et slusis ad dictas partem et jus de 

jure spectantibus. Testes Rover et Neijnsel datum sexta post octavas 

ascensionis. 

 

BP 1179 p 160v 02 vr 31-05-1392. 

Johannes die Koc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Koc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 03 vr 31-05-1392. 

Jutta van den Aker dvw Henricus van Haren maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld), aan hem verkocht door Walterus 

van Ghesel zvw jkvr Elizabeth van Ghestel, en een b-erfcijns van 20 

schelling, die voornoemde Jutta verworven had van Gerardus van Ghesel. 

 

Jutta van den Aker filia quondam Henrici de Haren hereditarium censum XL 

solidorum (dg: monete) venditum sibi a Waltero de Ghesel filio quondam 
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domicelle Elizabeth de Ghestel #prout in litteris# et hereditarium censum 

XX solidorum (dg: venditum) quem ipsa Jutta erga (dg: dictum Walterum 

Ghe) Gerardum de Ghesel acquisiverat ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Rover et (dg: Gestel) #Neijnsel# datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 04 vr 31-05-1392. 

Henricus Rijs en zijn zoon Arnoldus verkochten aan Johannes zvw Zegherus 

van den Bolke hun deel in een hofstad in Lithoijen, ter plaatse gnd Loet, 

tussen Katherina gnd Godelen dochter enerzijds en Walterus gnd Volpkens 

soen anderzijds. 

 

Henricus Rijs et Arnoldus (dg: Rijs) eius filius totam partem et omne jus 

eis competentes in quodam domistadio sito in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto Loet inter hereditatem Katherine dicte (dg: de) Godelen 

dochter ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Volpkens soen ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Zegheri van den 

Bolke promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 05 vr 31-05-1392. 

Marcelius van der Scueren verkocht aan Beatrix wv Henricus die Hoessche 

kramer een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 bunder beemd, in Tongelre, ter plaatse 

gnd in Geen Herren Braec, tussen wijlen Willelmus Jans soen enerzijds en 

Wolterus van Hoebergen anderzijds, reeds belast met een hoen, (2) 14 lopen 

roggeland, in Tongelre, naast het gewanthuis aldaar, met een sloot 

ertussen, enerzijds en de weg gnd Molenweg anderzijds, reeds belast met 5 

oude sterling, (3) een kamp, ongeveer 20 bunder groot, in Geldrop, tussen 

Johannes Sprenger enerzijds en Johannes van den Grave anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemene weg gnd die Vaerweg, dit kamp reeds belast met 

1 kleine zwarte tournose. 

 

Marcelius van der Scueren hereditarie vendidit Beatrici relicte quondam 

Henrici die Hoessche institoris hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quatuor bonariis prati dicti venditoris sitis in 

parochia de Tongelre in loco dicto in Gheen Herren Braec inter 

hereditatem quondam Willelmi Jans soen ex uno et inter hereditatem 

Wolteri de Hoebergen ex alio item ex quatuordecim lopinatis terre 

siliginee dicti venditoris sitis in dicta parochia juxta domum pannorum 

(dg: inter hereditatem) #ibidem# quodam fossato interiacente ex uno et 

inter viam dictam Molenwech ex alio item ex quodam campo XX bonaria vel 

#circiter# continente sito (dg: in) in parochia de Gheldorp inter 

hereditatem Johannis Sprenger ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den Grave ex alio tendente cum uno #fine# ad communem viam dictam die 

Vaerwech ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto (dg: ex) uno pullo #(dg: domine nostre 

duc)# ex dictis quatuor bonariis prati (dg: domine) et quinque antiquis 

sterlingis ex dictis XIIII lopinatis terre et uno nigro parvo Turonensi 

denario ex dicto campo prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 06 vr 31-05-1392. 

Henricus zv Willelmus Melle droeg over aan Johannes Molle zvw Gerardus 1/3 

deel in een huis en erf in Den Bosch, op de hoek van de 

Schrijnmakersstraat, tussen de Schrijnmakersstraat enerzijds en erfgoed van 

Hilla Osman anderzijds. 

 

Henricus filius Willelmi Melle terciam partem ad se spectantem in domo et 

area sita in Buscoducis (dg: ad vicum) supra conum vici scriniparorum 

inter eundem vicum ex uno et inter hereditatem Hille Osman ex alio ut 
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dicebat dicebat supportavit Johanni Molle filio quondam (dg: Ger) Gerardi 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 07 vr 31-05-1392. 

Stephanus Wert maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale. 

 

Stephanus Wert omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quibuscumque Goeswini Herinc filii quondam Johannis Cale (dg: calump) ut 

dicebat calumpniavit. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 08 vr 31-05-1392. 

Johannes van den Velde die Riemsleger beloofde aan Henricus van den Broec, 

tbv hr Ghiselbertus van den Broec investiet van Baerle, 40 Hollandse 

gulden76 of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te 

betalen. 

 

Johannes van den Velde die Riemsleger promisit Henrico van den Broec ad 

opus domini Ghiselberti van den Broec investiti de Baerle (dg: ?d) XL 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 09 za 01-06-1392. 

Arnoldus Hoernken droeg over aan Johannes Voegel en diens vrouw Jutta 150 

oude schilden, aan hem beloofd door Johannes Storme. 

 

Arnoldus Hoernken C et L denarios aureos antiquos communiter scilde 

vocatos promissos sibi a Johanne Storme prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Voegel et Jutte eius uxori cum litteris et jure. 

Testes (dg: Rover et Tijt) #Willelmus et Tijt# datum in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 160v 10 za 01-06-1392. 

Voornoemde Johannes en Jutta beloofden voornoemde Arnoldus Hoernken 

schadeloos te houden, als voornoemde Arnoldus wegens de overdracht van 

voornoemde brief, schade zou ondervinden van erfg vw Agnes evw voornoemde 

Johannes Storme?. 

 

Dicti Johannes et Jutta promiserunt super omnia si dicto Arnoldo 

occacione supportacionis dicte littere alique dampna evenient [in] 

judicio spirituali vel seculari (dg: extunc ipsum Arnoldum exinde 

indempnem servare. Testes dat et ob) ab heredibus quondam Agnetis uxoris 

dicti quondam Johannis (dg: Se) extunc ipsum indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 160v 11 za 01-06-1392. 

Johannes van der After verkocht aan Gerardus Vilt en Theodericus Mersman 

zvw Arnoldus Mersmans de oudere 8 hont land minus 2 roeden, in Oss, ter 

plaatse gnd die Leemkuilen, tussen Henricus zvw Johannes Rijcouts soen 

enerzijds en wijlen Johannes Muijlkens anderzijds, belast met 2½ oude 

Vlaamse groot. 

 

Johannes van der After octo hont terre minus duabus virgatis sita in 

parochia de Os in loco dicto die Leemculen inter hereditatem Henrici 

filii quondam (dg: He) Johannis Rijcouts soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Muijlkens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo Vilt et Theoderico Mersman filio quondam Arnoldi Mersmans 

                         
76 Zie → BP 1179 p 176v 03 do 27-05-1395, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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senioris promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus et dimidio (dg: grossis) antiquis grossis Flandrensibus 

exinde de jure solvendis. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 12 za 01-06-1392. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc verklaarde ontvangen te hebben van zijn 

moeder Elizabeth wv voornoemde Ghibo alle brieven, die voornoemde Elizabeth 

had mbt feodale goederen van wijlen voornoemde Ghibo, in Vlochoven. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc palam recognovit se 

recepisse ab Elizabeth sua matre (dg: filia dicti) relicta dicti quondam 

Ghibonis (dg: ...) omnes litteras quas ipsa Elizabeth habuit mencionem 

facientes de bonis feodalibus (dg: que) dicti (dg: -s) quondam Ghibonis 

sitis in Vlochoven ut dicebat clamans inde quitam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 160v 13 ±za 01-06-1392. 

Jan die Koc Jan zoen van Lijttoijen kan spreken over een kamp van Jan 

Uijen. 

 

Jan die Koc Jan z[oen?] de Lijttoijen scit loqui de campo Jan Uijen. 

 

1179 mf2 G 02 (=mf3 A 02) p. 161. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo secundo 

  mensis junii die prima: zaterdag 01-06-1392. 

 Secunda post penthecostes: maandag 03-06-1392. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 05-06-1392. 

 

BP 1179 p 161r 01 za 01-06-1392. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc deed tbv Zibertus zv Zibertus van Hoculem 

afstand van de goederen van wijlen voornoemde Ghibo, in Woensel, achter de 

plaatse gnd Vlochoven. Voornoemde Gerardus verklaarde al het geld ontvangen 

te hebben van eerstgenoemde Zibertus waarvoor eerstgenoemde Zibertus die 

goederen verworven had van voornoemde Gerardus Cnode. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc super bonis dicti quondam 

Ghibonis sitis in (dg: loco dicto Vlocho) parochia de Woensel re[tro 

locum dictum] Vlochoven cum suis attinentiis et super jure ad opus (dg: 

di) Ziberti filii Ziberti de Hoculem renuncavit promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

deponere et (verbeterd uit: q) quod ipse dicta bona cum suis attinentiis 

nunquam impetet nec unique presumet se jus in dictis bonis cum suis 

attinentiis habere quovis modo nec in judicio spirituali nec seculari nec 

alias quovis modo. 

insuper dictus Gerardus recognovit sibi per (dg: di) primodictum Zibertum 

plenarie fore satisfactum (dg: per d) de (dg: .) tota pecunia ac integro 

pretio quam et quod (dg: primodic) ....... ....... primodictus Zibertus 

dicta bona cum suis attinentiis erga dictum Gerardum Cnode acquisiverat 

ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 161r 02 za 01-06-1392. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld na het raadhuis in aanwezigheid van 

schepenen, Jordanus zv Arnoldus Tielkini, Rodolphus van den Grave, Henricus 

Aben, Reijnerus zvw Reijnerus Willems en Johannes zv Gerardus van 

Vladeracken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo fide prestita etc et exceptione 

renunciacione. Acta in Busco apud pretorium !pretorium presentibus 

scabinis Jordano filio Arnoldi Tielkini Rodolpho van den Grave Henrico 

Aben Reijnero filio quondam Reijneri Willems Johanne filio Gerardi de 

Vladeracken datum anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo secundo mensis 
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junii die prima hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 161r 03 za 01-06-1392. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover militis. 

 

BP 1179 p 161r 04 za 01-06-1392. 

Johannes van Ghemert beloofde aan Philippus Jozollo etc 60 oude Franse 

schilden, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 29+31+31+30+1=122 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Ghemert promisit Philippo Jozollo etc sexaginta aude! Francie 

ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II {met een p[untje 

ervoor en erachter}. Testes Willelmus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 161r 05 za 01-06-1392. 

Gerardus Kepken van Nuwelant beloofde aan Philippus Jozollo etc 8 oude 

Franse schilden, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 

29+31+31+30+1= 122 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Gerardus Kepken (dg: pro) de Nuwelant promisit Philippo Jozollo etc octo 

aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 161r 06 za 01-06-1392. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten, Gheerlacus Cnode zv Gheerlacus zvw 

Gheerlacus Cnode en Henricus van Gravia beloofden aan Philippus Jozollo 30 

oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 

29+31+31+30+1= 122 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten Gheerlacus Cnode filius 

Gheerlaci filii quondam Gheerlaci Cnode et Henricus de Gravia promiserunt 

Philippo Jozollo XXX aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 161r 07 za 01-06-1392. 

Ghisbertus beloofde beide anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Ghisbertus promisit ambos duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 161r 08 ma 03-06-1392. 

Arnoldus Steijmpel zvw Arnoldus gnd Paesdach verkocht aan Hermannus zv 

Nijcholaus van Baerle een huis en erf in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Johannes zv Jacobus enerzijds en erfgoed van Rodolphus 

van Zulikem anderzijds, van welk huis en erf voornoemde wijlen Arnoldus 

Paesdach een helft gekocht had van Gherigius gnd Gherijs zv Lodekinus van 

Os en de andere helft van de gezusters Elizabeth en Wendelmoedis, dvw 

Gerardus gnd Stierken, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 7 

pond 5 schelling geld. 

 

Arnoldus Steijmpel filius quondam Arnoldi dicti Paesdach domum et aream 

sitam in Buscoducis ad vicum Hijnthamensem inter hereditatem Johannis 

filii Jacobi ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Zulikem ex alio de 

(dg: do) qua domo et area dictus quondam Arnoldus Paesdach unam 

medietatem (dg: eg) erga Gherigium dictum Gherijs filium Lodekini de Os 

(dg: emendo acquisiverat) et (dg: de) reliquam medietatem erga Elizabeth 

et Wendelmoedem sorores filias quondam Gerardi dicti Stierken emendo 

acquisiverat prout in litteris et quam domum et aream nunc ad se (dg: 

spec) de morte quondam suorum parentum successione advolutam esse dicebat 
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hereditarie vendidit Hermanno filio Nijcholai de Baerle supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: 

ex parte sui) deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

septem librarum et quinque solidorum (dg: ..) monete exinde solvendis. 

Testes Rover et Tijt datum secunda post penthecostes. 

 

BP 1179 p 161r 09 ma 03-06-1392. 

Willelmus zvw Bodo van Tula beloofde aan Johannes uten Loeke 95 Franse 

franken of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tula promisit super omnia Johanni 

uten Loeke nonaginta quinque francken #monete regis Francie# seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 161r 10 ma 03-06-1392. 

(dg: Voornoemde koper beloofde aan voornoemde). 

 

(dg: Dictus emptor promisit dicto). 

 

BP 1179 p 161r 11 ma 03-06-1392. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Arnoldus Steijmpel 418 

Hollandse gulden77 of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (ma 24-

06-1392) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392). 

 

Hermannus filius (dg: quondam) Nijcholai de Baerle promisit Arnoldo 

Steijmpel quadringentos et XVIII Hollant gulden seu valorem mediatim 

Johannis et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 161r 12 ma 03-06-1392. 

Henricus Boen wonend in Hintham beloofde aan Johannes van Erpe 12 Hollandse 

gulden en 24 Hollandse plakken of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 

25-07-1392) te betalen. 

 

Henricus Boen commorans in Hijntam promisit Johanni de Erpe XII {met een 

puntje ervoor en erachter} Hollant gulden et XXIIII Hollant placken seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 161r 13 ma 03-06-1392. 

Theodericus Bathen soen en Jacobus van der Mere snijder beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 400 Hollandse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (do 

25-07-1392; 27+25=52 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Theodericus Bathen soen Jacobus van der Mere sartor promiserunt Philippo 

Jozollo etc quadringentos Hollant gulden ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos (dg: testes) sub pena V. Testes Willelmus et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1179 p 161r 14 wo 05-06-1392. 

Arnoldus en Elisabeth, kvw Theodericus van Uden, deden tbv Yda van Hees dvw 

Henricus Crumijseren van Hees afstand van een b-erfpacht van 5 lopen rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, die Johannes Kottens met Lichtmis leverde aan 

Johannes van den Aelstvoert, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

Johannes Kottens, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veritsel, welke pacht 

aan voornoemde Arnoldus en Elisabeth was gekomen na overlijden van 

voornoemde Johannes van den Aelstvoert. 

 

                         
77 Zie → BP 1179 p 504v 07 do 07-11-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Arnoldus et Elisabeth liberi quondam Theoderici de Uden cum tutore super 

hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Rode quam 

Johannes Kottens (dg: dicto Th) Johanni van den Aelstvoert solvere 

consuevit hereditarie purificationis ex domo et area dicti Johannis 

Kottens sitis in parochia de Rode ad locum dictum Veritsel (dg: quam) et 

quam paccionem dicti Arnoldus et Elisabeth sibi de morte dicti quondam 

Johannis van den Aelstvoert successione hereditarie advolutam esse 

dicebant et super toto jure ad opus (dg: Yde Theoderico ?dicti van den 

Aelselvoert) Yde (dg: sue uxoris) #de Hees filie quondam Henrici 

Crumijseren de Hees#  hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum quarta post penthecostes. 

 

1179 mf3 A 03 p. 162. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 05-06-1392. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 08-06-1392. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 15-06-1392. 

 

BP 1179 p 162v 01 wo 05-06-1392. 

Rodolphus van Tula en zijn vrouw Aleijdis dvw Heijnmannus Ghiben soen van 

Hedechusen wv Johannes gnd Bruijstens soen van Andel deden tbv Bruijstinus 

Jans soen, Johannes Laurens en Hessello Snabben afstand van het 

vruchtgebruik dat Aleijdis heeft in de feodale goederen van voornoemde 

wijlen Johannes Bruijstens soen, waar ook gelegen. Ze beloofden, samen met 

Heijmannus zvw voornoemde Heijmannus van Hedechusen lasten van de kant van 

voornoemde Aleijdis af te handelen. 

 

[Rodol]phus de Tula #....... .......# maritus legitimus Aleijdis su[e 

uxoris filie] quondam Heijnmanni Ghiben soen de Hedechusen relicte 

quondam Johannis dicti (dg: Joh dicti) [Br]uijstens soen de Andel et 

dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore etc super suo usufructu sibi 

#Aleijdi# competente in bonis feodalibus quibuscumque dicti quondam 

Johannis Bruijstens soen quocumque locorum consistentibus sive sitis 

atque super toto jure dicte Aleijdi quovis modo in predictis bonis 

feodalibus quibuscumque competente quovis modo (dg: ad op insuper super) 

#ad opus Bruijstini Jans soen et Johannis Laurens et Hessellonis Snabben 

(dg: renunciavit soen) renunciavit# promittentes et cum eis Heijmannus 

filius dicti quondam Heijmanni de Hedechusen (dg: ratam et) super habita 

et habenda ratam servare et obligationem (dg: et imp) et impeticionem ex 

parte dicte Aleijdis deponere et quod (dg: ipsi) dicta Aleijdis nunquam 

presumet se jus in dictis bonis feodalibus habere quovis modo nec vigore 

dicti usufructus nec alias quovis modo. Testes Willelmus et Neijnsel 

datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1179 p 162v 02 wo 05-06-1392. 

Rodolphus en Aleijdis beloofden. 

 

Rodolphus et Aleijdis promiserunt. 

 

BP 1179 p 162v 03 wo 05-06-1392. 

(dg: Voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1179 p 162v 04 wo 05-06-1392. 

Voornoemde Rodolphus van Tula en zijn vrouw Aleijdis deden tbv voornoemde 

Bruijstinus Jans soen, Johannes Laurens soen en Hessello Snabben afstand 

van alle erfelijke goederen, waarin voornoemde Johannes Bruijstens soen was 

overleden, waar ook gelegen. 
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Dicti Rodolphus de Tula et maritus ut supra dicte Aleijdis et dicta 

Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore super omnibus bonis hereditariis in 

quibus dictus quondam Johannes Bruijstens soen decessit quocumque locorum 

sitis et super jure ad opus dictorum Bruijstini Jans soen Johannis 

Laurens soen et (dg: s) Hessellonis Snabben (dg: soen) renunciaverunt 

promittentes (dg: ratam servare) super habita et habenda ratam servare et 

obligationem (dg: ex part) et impeticionem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 162v 05 wo 05-06-1392. 

Voornoemde Bruijstinus Jans soen, Johannes Laurens soen en Hessello 

beloofden aan voornoemde Rodolphus van Tula en Aleijdis alle schulden die 

voornoemde wijlen Johannes Bruijstens soen ten tijde van zijn overlijden 

had af te lossen. 

 

Dicti (dg: Ro) Bruijstinus Jans soen Johannes Laurens soen et Hessello 

promiserunt indivisi super habita et habenda dictis Rodolpho de Tula et 

Aleijdi quod ipsi (dg: dictam Al dictos Rodolphum de Tula et Al) omnia 

(dg: bo) debita que dictus quondam (dg: Johannes Bruijstinus Jans soen) 

#Johannes Bruijstens soen# mansit debens quibuscumque personis tempore 

sui obitus ut dicebant sic dabunt et exsolvent sic (dg: dictis Ro) dictis 

Rodolpho et Aleijdi dampna exinde (dg: ..) non eveniant quovis modo in 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 162v 06 wo 05-06-1392. 

Voornoemde Bruijstinus Jans soen, Johannes Laurens soen, Hessello, en 

Matheus Laurens soen beloofden aan voornoemde Aleijdis 207 Franse franken 

en 12 oude schilden, 1/3 te betalen met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-

1393), 1/3 met Pinksteren over 1 jaar (zo 07-06-1394), en 1/3 met 

Pinksteren over 2 jaar (zo 30-05-1395). 

 

Dicti Bruijstinus Jans soen Johannes Laurens soen et Hessello #et Matheus 

Laurens soen# promiserunt (dg: dicti) indivisi super omnia #habita et 

habenda# dicte Aleijdi ducentos (dg: francos) et (dg: quinque) #septem# 

francken monete regis Francie seu valorem (dg: ad pro un) et XII aude 

scilde seu valorem pro una tercia parte penthecostes proxime futuro pro 

secunda tercia parte a penthecostes proxime futuro ultra annum et pro 

ultima tercia parte a penthecostes proxime futuro ultra duos annos 

proxime futuros persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 162v 07 wo 05-06-1392. 

Mr Johannes Goutsmit verhuurde aan Elizabeth wv Reijnerus Willems een 

stenen huis in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen 

voornoemde Reijnerus Willems, uitgezonderd de bovenste zolder, de zolder 

boven de hoge kamer en de grote kelder, en het recht van weg naar die 

zolders, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1392). 

 

Magister Johannes Goutsmit domum lapideam et suam sitam in Busco in vico 

Orthensi contigue iuxta hereditatem quondam Reijneri Willems salvis sibi 

supremo solario et solario consistente supra altam cameram dictam (dg: 

ca) die Hoge Camer et magno penu dicte domus lapidee cum jure eundi et 

redeundi ad dicta solaria ut dicebat locavit Elizabeth relicte dicti 

quondam Reijneri Willems ab eadem ad spacium (dg: triu) quatuor annorum 

post festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium 

(dg: .) libere possidendam promittens super omnia warandiam (dg: 

warandiam) et obligationem deponere dicto spacio pendente. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 162v 08 wo 05-06-1392. 

Voornoemde Elizabeth verklaarde alle achterstallige termijnen ontvangen te 
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hebben van een b-erfcijns van 12 pond, die voornoemde mr Johannes aan 

voornoemde Elizabeth verschuldigd was, gaande uit voornoemd stenen huis en 

erf. 

 

Dicta Elizabeth recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus (dg: de) 

arrestadiis sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem occacione hereditarii census (dg: XV) XII (dg: lbr) librarum 

quem dictus magister Johannes dicte Elizabeth solvere tenetur hereditarie 

ex dicta domo lapidea et area. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 162v 09 wo 05-06-1392. 

Voornoemde Rodolphus van Tula en zijn vrouw Aleijdis beloofden aan 

Heijmannus bv voornoemde Aleijdis zvw Heijnmannus van Hedechusen, tbv hem 

en alle andere belanghebbenden, voornoemd geld te besteden aan erfgoederen 

onder de villicacio van Den Bosch, welke erfgoederen voornoemde Rodolphus 

en Aleijdis zullen bezitten, en na hun overlijden zullen overgaan op hun 

wettig nageslacht. Zou voornoemde Aleijdis overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan die erfgoederen naar erfg van voornoemde Aleijdis. 

 

Dicti Rodolphus de Tula maritus dicte Aleijdis et dicta Aleijdis cum 

eodem etc promiserunt insuper super omnia habita #et# habenda Heijmanno 

fratri dicte Aleijdis filio quondam Heijnmanni de Hedechusen ad opus sui 

et ad opus omnium interesse poterit (dg: de jure) in futurum quod ipsi 

dictam pecuniam convertent pro hereditatibus seu hereditariis redditibus 

(dg: quas) sitis infra villicacionem oppidi de Busco quas ipsi Rodolphus 

et Aleijdis (dg: seu) et eorum alter diutius (dg: du) vivens integraliter 

possidebunt post ipsorum amborum decessum ad legitimam prolem ab eis 

pariter genitam supervivam (dg: ma) remanentem hereditario jure 

devolvendis et si contingat dictam Aleijdem decedere sine prole legitima 

ab ea genita vel generanda super viva remanente quod extunc dicte 

hereditates et seu hereditarii redditus (dg: ad) ad proximores heredes 

dicte Aleijdis jure successionis hereditarie devolventur. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 162v 10 za 08-06-1392. 

Johannes, Henricus en Elisabeth, kvw Johannes Sluijsman, Rodolphus van den 

Bossche ev Margareta dvw voornoemde Johannes Sluijsman en Gerardus zvw 

Petrus gnd Voegel verkochten aan Henricus Weijgerganc zv Henricus een huis 

en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen voornoemde 

Henricus Weijgerganc zv Henricus enerzijds en wijlen Johannes Stroel 

anderzijds. 

 

Solvit ?totum. 

Johannes Henricus et Elisabeth liberi quondam Johannis Sluijsman et 

Rodolphus van den Bossche maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie dicti quondam Johannis Sluijsman et Gerardus 

filius quondam Petri dicti Voegel domum et ortum sitos in parochia de 

Berlik[em] ad locum dictum Middelrode inter hereditatem Henrici 

Weijgerganc #filii Henrici# ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

(dg: Stro) Stroel ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Henrico Weijgerganc filio Henrici promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Rover et Tijt datum sabbato 

post penthecostes. 

 

BP 1179 p 162v 11 za 08-06-1392. 

Willelmus Meester verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Meester prebuit et reportavit. Testes Neijnsel et Tijt datum ut 

supra. 
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BP 1179 p 162v 12 za 15-06-1392. 

Theodericus Rover zv Bollekinus van Os droeg over aan Johannes Buc zvw 

Rutgherus van den Beirgulen alle goederen, behorend aan Theodericus Rover 

Berns soen van Os, aan hem overgedragen door voornoemde Theodericus Rover 

Berns soen. 

 

Theodericus Rover filius Bollekini de Os omnia et singula bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata ad Theodericum Rover 

Berns soen de Os spectantia quocumque locorum consistentia sive sita 

supportata sibi a dicto Theoderico Rover Berns soen prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Buc filio quondam Rutgheri van den 

Beirgulen cum litteris et jure promittens ratam servare et oligationem ex 

parte sui deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum sabbato post 

sacramenti. 

 

1179 mf3 A 04 p. 163. 

 in festo Jacobi: donderdag 25-07-1392. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 10-06-1392. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 11-06-1392. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 12-06-1392. 

 

BP 1179 p 163r 01 do 25-07-1392. 

Henricus Venbossche droeg over aan zijn zoon hr Theodericus priester 7 hont 

land, in Oss, ter plaatse gnd ......., tussen ....... Henxthoevel enerzijds 

en wijlen Robbertus van Doerne anderzijds, aan hem verkocht door ....... 

....... ....brechts soen van Os, zijn zuster Engela, Nijcholaus Peters soen 

van Orthen, Elisabeth en Maria ....... ....... Margareta, dvw Engbertus gnd 

Swartbroec. 

 

Henricus Venbossche septem hont terre sita in parochia de Os in ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Henxthoevel ex 

uno et inter hereditatem quondam Robberti de Doerne ex alio ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....brechts soen de Os 

Engela eius sorore Nijcholao Peters soen de Orthen Elisabeth et Maria 

....... ....... ....... [Mar]gareta sororibus filiabus quondam Engberti 

dicti Swartbroec prout in litteris hereditarie supportavit domino 

Theoderico suo filio presbitro cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Neijnsel 

datum in festo Jacobi. 

 

BP 1179 p 163r 02 ±do 25-07-1392. 

Henricus Venbossche droeg over aan zijn zoon hr Theodericus priester een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 1½ morgen 

land, in Oss, ter plaatse gnd Hoijgrave, ?naast de waterlaat, tussen Adam 

zv Adam gnd van de Kerkhof enerzijds en Johannes zvw Henricus gnd Nijcaerts 

soen anderzijds, aan Adam van Mierde, tbv voornoemde Henricus Venbossche, 

verkocht door Johannes gnd van Zanbeke van Os zvw Johannes gnd Blessen 

soen. 

 

Henricus Venbossche hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis beati Johannis ex uno et dimidio 

jugeribus terre sitis in parochia de Os ad locum dictum Hoijgrave .. 
!inter aqueductum inter hereditatem Ade filii Ade dicti de (dg: Atrio) 

Atrio ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Hen[rici] dicti 

Nijcaerts soen ex alio venditum Ade de Mierde ad opus dicti Henrici 

Venbossche a Johanne dicto de Zanbeke de Os filio quondam [78Johannis] 

dicti Blessen soen prout in litteris hereditarie supportavit domino 

Theoderico suo filio presbitro cum litteris et jure promittens ratam 

                         
78 Aanvulling op basis van BP 1179 p 163r 03. 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 163r 03 ±do 25-07-1392. 

Henricus Venbossche droeg over aan zijn zoon hr Theodericus priester een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een huis 

en tuin, in Oss, tussen Johannes Stinen soen enerzijds en erfgoed gnd die 

Donk anderzijds, aan Adam van Mierde, tbv voornoemde Henricus, verkocht 

door Johannes van Zanbeke zvw Johannes Blesse. 

 

Henricus Venbossche hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo pasche ex domo et orto sitis in Os inter hereditatem 

Johannis Stinen soen ex uno et inter hereditatem dictam die Donc ex alio 

venditum Ade de Mierde ad opus dicti Henrici (dg: ad opus) #a# Johanne de 

Zanbeke filio quondam Johannis (dg: Blessen) Blesse prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Theoderico s) domino Theoderico suo filio 

presbitro cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 163r 04 ±do 25-07-1392. 

Henricus Venbossche droeg, wegens emancipatie, over aan zijn zoon hr 

Theodericus priester 1½ morgen land, in Oss, tussen erfgoed van het 

klooster van Berna enerzijds en Yda dvw Henricus gnd Vernen Yden soen 

anderzijds. 

 

Henricus Venbossche unum et dimidium jugera terre sita in parochia de Os 

inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter hereditatem Yde 

filie quondam Henrici dicti Vernen Yden soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit domino Theoderico suo filio presbitro nomine 

emancipationis promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 163r 05 ±do 25-07-1392. 

Voornoemde hr Theodericus plaatste zich met zijn voornoemde vader Henricus 

in het huis, de leefgemeenschap en kosten voor een periode van 3 jaar, voor 

een zekere som gelds, die geheel aan voornoemde Henricus is betaald. 

 

Dominus Theodericus predictus locavit se cum dicto Henrico suo patre ad 

existendum in domo convictu et expensis ad spacium (dg: uniu) trium 

annorum proxime futurorum pro quadam pecunie summa dicto Henrico (dg: s) 

plenarie soluta ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 163r 06 ±do 25-07-1392. 

Willelmus zvw Theodericus van Os gewantsnijder droeg over aan hr 

Theodericus zv Henricus Venbossche een stuk land, in Oss, tussen eertijds 

kv Willelmus van Panhedel enerzijds en Henricus zvw Gheerlacus gnd Knode 

anderzijds, aan wijlen voornoemde Theodericus van Os overgedragen door 

Johannes gnd van der Graft van Os, en welk stuk aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Theodericus. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici de Os pannicide peciam terre sitam in 

parochia de Os inter hereditatem quondam liberorum Willelmi de Panhedel 

ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Gheerlaci dicti Knode 

ex alio supportatam dicto quondam Theoderico de Os a Johanne dicto van 

der Graft de Os prout in litteris et quam sibi de morte dicti quondam 

Theoderici sui patris successione advolutam esse dicebat hereditarie 

supportavit domino Theoderico filio Henrici Venbossche simul cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti 

quondam sui patris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 163r 07 ma 10-06-1392. 

Nicholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Nicholaus gnd Spijrinc Meus 
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soen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een kamp, 4 morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die 

Voel Kamp, tussen Willelmus van Beke enerzijds en mr Wolphardus anderzijds. 

 

Nicholaus dictus Coel Roelen soen hereditarie vendidit Nicholao dicto 

Spijrinc Meus soen hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Domini (dg: ?atque) #ex# campo quatuor 

jugera terre continente sito in loco dicto die Hoeven ad locum dictum die 

Voel Camp inter hereditatem Willelmi de Beke ex uno et inter hereditatem 

magistri Wolphardi ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Willelmus et Tijt datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1179 p 163r 08 ±ma 10-06-1392. 

Johannes van Casselaer gaf uit aan Theodericus zvw Johannes van der Vloet 

een hoeve gnd ten Kassellaar die eertijds was van zijn grootvader Willelmus 

van Cassellaer en die nu aan hem behoort, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Boterwijk; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, een b-erfcijns aan 

Rutgerus zv Willelmus van Audenhoeven, een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, aan Arnoldus van der Zidewijnden, een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, aan Katherina van Cassellaer in Den Bosch te leveren, een b-erfpacht 

van 5½ mud rogge, maat van Oirschot, aan Willelmus van Cassellaer bv 

voornoemde Johannes in Oirschot te leveren, en thans voor een n-erfpacht 

van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Voornoemde Theodericus mag vrij handelen met het hout op de hoeve en met de 

gebouwen {niet afgewerkt contract; geen testes79}. 

 

Johannes de Casselaer mansum quendam dictum ten Cassellaer qui fuerat 

quondam Willelmi de Cassellaer sui avi nunc ad se spectantem situm in 

parochia de Oerscot ad locum dictum (dg: Boeteres) Boeterwijc cum eius 

attinentiis singulis et universis quocumque locorum sitis prout ipse 

dictum (dg: Joh) mansum ad presens possidet et ad dictum Johannem 

pertinere dinoscitur ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Theoderico filio quondam Johannis van der Vloet ab eodem possidendum pro 

(dg: qua) censu (dg: dominorum fundi inde solvendo et pro hereditaria pa) 

duci et pro censu Rutgero filio Willelmi de Audenhoeven inde solvendis 

item pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

Arnoldo van der Zidewijnden item pro hereditaria paccione IIIIor modiorum 

siliginis (dg: Godefrido) Katherine de Cassellaer et in Busco tradenda 

item pro hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum siliginis de 

Oerscot Willelmo de Cassellaer fratri dicti Johannis inde solvenda et in 

Oerscot tradenda dandis a dicto Theoderico hereditarie terminis 

solucionis in hiis consuetis item pro hereditaria paccione quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Johanni a dicto 

Theoderico hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis tali condicione quod dictus Theodericus ligna ad 

presens super dictum mansum stantia vel in futuro crescenda atque 

edificia in dicto manso stantia libere apprehendere et secare valebit 

sine contradictione quacumque contradictione. 

 

BP 1179 p 163r 09 ±ma 10-06-1392. 

Voornoemde Theodericus, Johannes zvw Johannes Gheenkens soen en Matheus 

snijder van Spoerdonc beloofden aan voornoemde Johannes van Cassellaer 200 

Gelderse gulden of de waarde, een helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392) te betalen en de andere helft met Kerstmis daarop volgend (wo 25-12-

1392) {niet afgewerkt contract; geen testes}. 

 

                         
79 Voor definitief contract, zie BP 1179 p 475r 08 za 13-07-1392. 
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Dictus Theodericus et Johannes filius quondam Johannis Gheenkens soen 

(dg: promiserunt dicto Jo) et Matheus sartor de Spoerdonc promiserunt 

dicto Johanni de Cassellaer IIc Gelre gulden vel valorem mediatim a festo 

nativitatis Johannis proxime ultra annum et mediatim in festo nativitatis 

Domini deinceps sine medio subsequente persolvendos. 

 

BP 1179 p 163r 10 di 11-06-1392. 

Johannes van Ghewanden beloofde aan Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel 43 

Hollandse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1392) 

te betalen. 

 

Johannes de Ghewanden promisit super omnia Nijcholao filio (dg: fi 

quondam) Nijcholai de Kessel XLIII Hollant gulden seu valorem ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum 

tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1179 p 163r 11 di 11-06-1392. 

Oliverus gnd Fierken van Berchuijsen, Theodericus Rover zvw hr Emondus 

Rover en Jacobus Loze beloofden aan Philippus Jozollo 60 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 19+31+31+30+1=112 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Oliverus dictus Fierken de Berchuijsen Theodericus #Rover# filius quondam 

domini Emondi Rover et Jacobus Loze promiserunt Philippo Jozollo (dg: X) 

LX aude scilde Francie ad Remigii proxime persolvendos pena II. Testes 

Willelmus et Rover primodictus datum 3a post octavas penthecostes. 

 

BP 1179 p 163r 12 di 11-06-1392. 

Henricus Raet en zijn broer Johannes beloofden aan voornoemde Philippus 

Jozollo 108 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 

19+31+31+30+1=112 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus Raet et Johannes eius frater promiserunt dicto Philippo C et 

VIII scuta Francie !q ad Remigii proxime persolvendos pena IIII. ?Testes 

Willelmus et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 163r 13 di 11-06-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 163r 14 wo 12-06-1392. 

Nicholaus gnd Coel zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht droeg over aan 

Johannes van Vladeracken en Gerardus Vosse, tbv het Groot Gasthuis in Den 

Bosch naast de Gevangenpoort, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 bunder beemd minus 1 dagmaat, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, waarvan (1) een deel tussen Willelmus 

Witloc enerzijds en kvw Henricus Brabant anderzijds, (2) het resterende 

deel aldaar, direct naast Henricus gnd Witloc, welke pacht aan hem was 

verkocht door Henricus zv Ghibo gnd Ridder van Crumvoert. 

 

Nicholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi Cnoden soen #de Vucht# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex duobus bonariis prati minus una diurnata 

sitis in parochia de Helvoert in loco dicto Leendonc de quibus duobus 

bonariis prati minus una diurnata una pars inter hereditatem Willelmi 

Witloc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Brabant ex 

alio et reliqua pars ibidem contigue iuxta hereditatem Henrici dicti 

Witloc sunt situate venditam sibi ab Henrico filio Ghibonis dicti Ridder 

de Crumvoert prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 
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Vladeracken et Gerardo Vosse ad opus pauperum pro presenti decumbentium 

in maiori hospitali in Busco iuxta portam captivorum cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Rover datum quarta post octavas penthecostes. 

 

1179 mf3 A 05 p. 164. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 12-06-1392. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 14-06-1392. 

 Secunda post sacramenti: maandag 17-06-1392. 

 in octavis sacramenti: donderdag 20-06-1392. 

 

BP 1179 p 164v 01 wo 12-06-1392. 

....... ....... verklaarde alle achterstallige termijnen te hebben 

ontvangen van een b-erfcijns van 20 pond, gaande uit goederen die waren van 

wijlen Johannes Coman, die Henricus Belen soen bezat, gelegen in Blaerthem 

Sint-Severinus, ter plaatse gnd Kleine Hoeve. De brief overhandigen aan 

Cristianus des Papen. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... plenarie fore satisfactum 

a quocumque tempore evoluto usque in hodiernum [diem] scilicet 

de hereditario censu XX li[brarum] ....... ....... ....... ....... 

....... dicebat ex bonis (dg: s) que fuerant quondam Johannis Coman et 

que Henricus Belen soen possidere consuevit sitis in parochia de 

Blaerthem sancti Severini ad locum dictum Cleijnen Hoeven ut dicebat 

salvis sibi litteris mencionem de dicto censu facientibus in ....... 

....... Testes Willelmus et Johannes datum quarta post octavas 

penthecostes. Detur (dg: Woltero) Cristiano des Papen. 

 

BP 1179 p 164v 02 wo 12-06-1392. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch verkocht aan 

Theodericus van den Laer van Wijnterle 1/6 deel in (1) een akker, gnd 

dOester Bosse, en een aangelegen beemdje, in Wijnterle, tussen Johannes van 

der Mer enerzijds en Willelmus zv Theodericus van den Laer anderzijds, (2) 

een akker, gnd die Stokakker, aldaar, tussen voornoemde Johannes van der 

Meer enerzijds en de hofstad van Henricus Wit en Rutgherus van den 

Stadeacker anderzijds, geheel de goederen belast met 4 lopen even. 

 

Albertus Wael tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco ex parte 

et nomine dicte mense cum consensu et voluntate provisorum eiusdem mense 

sextam partem ad dictam mensam spectantem in (dg: .) agro terre (dg: 

#dicto D# et in pratulo sibi adiacente sitis in p) dicto dOester Bossche 

(dg: et) et in pratulo sibi adiacente sitis in parochia de Wijnterle 

inter hereditatem Johannis van der Mer ex uno et hereditatem (dg: ..) 

Willelmi filii Theoderici van den Laer ex alio (dg: tendentibus) atque in 

agro terre dicto die Stocacker sito ibidem inter hereditatem dicti 

Johannis van der Meer ex uno et inter (dg: hereditatem Henrici Witte) 

domistadium Henrici Wit (dg: ex alio tn) et Rutgheri van den Stadeacker 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico van den Laer de 

Wijnterle promittens ex parte dicte mense warandiam et obligationem 

deponere exceptis quatuor lopinis avenule ex dictis integris 

hereditatibus solvendis. Testes Willelmus et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 164v 03 wo 12-06-1392. 

Ywanus Stierken verkocht 5/6 deel in voornoemde goederen aan voornoemde 

Theodericus van den Laer van Wijnterle. 

 

(dg: dictus) Ywanus Stierken quinque partes ad se spectantes in 

hereditatibus predictis hereditarie vendidit dicto Theoderico (dg: de W) 

van den Laer de Wijnterle promittens per totum ut supra. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1179 p 164v 04 wo 12-06-1392. 

Voornoemde Theodericus van den Laer beloofde aan voornoemde Albertus en 

Ywanus 14 Gelderse gulden of de waarde en ½ mud rogge, maat van Oerle, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393), en 12 Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen daarop volgend (zo 06-04-1393) te leveren. 

 

Dictus Theodericus van den Laer promisit dictis Alberto et Ywano XIIII 

Gelre gulden vel valorem et (dg: un) dimidium modium siliginis mensure de 

Oerle ad purificationis proxime atque XII Gelre gulden vel valorem ad 

pasca sine medio subsequente persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 164v 05 wo 12-06-1392. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch verkocht aan 

Henricus Hasselman 1/6 deel in (1) een stuk land, gnd die Strepe, in 

Wijnterle, tussen Willelmus zv Theodericus van den Laer, Johannes van der 

Meer en Johannes Hasselman enerzijds en Aleijdis van den Zande, Theodericus 

van den Laer, voornoemde Johannes Hasselman en Arnoldus van den Langeacker 

anderzijds, (2) een akker, gnd die Westerakker, in Wijnterle, tussen 

voornoemde Arnoldus van den Langenacker enerzijds en Johannes van den Meer 

anderzijds, zoals deze goederen behoorden aan Johannes Stierken, Elisabeth 

en Weijndelmodis Stierk, belast met lasten en 2 broden en 3 hoenderen, die 

wijlen Johannes Stierken, Elisabeth en Weijndelmodis gnd Stierken uit 

geheel de goederen leverden. 

 

Albertus Wael ut supra sextam partem ad dictam mensam spectantem in pecia 

terre dicta die Strepe sita in parochia de Wijnterle inter hereditatem 

Willelmi filii Theoderici van den Laer Johannis van der Meer Johannis 

Hasselman ex uno et inter hereditatem Aleijdis van den Zande Theoderici 

van den Laer et dicti Johannis Hasselman (dg: ex alio) et Arnoldi van den 

Langeacker ex alio atque in agro terre dicto die Westeracker sito in 

dicta parochia inter hereditatem dicti Arnoldi van den Langenacker ex uno 

et inter hereditatem Johannis van den Meer ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: d) Henrico Hasselman promittens ex parte dicte mense 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere exceptis oneribus (dg: 

quos heredes quondam Johannis Stierken inde solvere consueverunt) atque 

duobus panibus et tribus (dg: paul) pullis quos Johannes quondam Stierken 

Elisabeth et Weijndelmodis dicte Stierken exinde #ex dictis integris 

hereditatibus# solvere consueverunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 164v 06 wo 12-06-1392. 

{in margine sinistra:} prout huiusmodi hereditates ad quondam Johannem 

Stierken Elisabeth et Weijndelmodem Stierk pertinere consueverunt 

 

BP 1179 p 164v 07 wo 12-06-1392. 

Ywanus Stierken verkocht 5/6 deel in voornoemde goederen aan voornoemde 

Henricus Hasselman. 

 

Ywanus Stierken quinque partes ad se spectantes in dictis hereditatibus 

ut supra hereditarie vendidit dicto Henrico Hasselman promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis premissis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 164v 08 wo 12-06-1392. 

Ghisbertus zvw Theodericus gnd Proefst en Henricus Rike beloofden aan 

Philippus Jozollo 14 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392; 18+31+31+30+1=111 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici dicti Proefst et Henricus Rike 

promiserunt Philippo Jozollo XIIII aude scilde Francie ad Remigii proxime 

persolvendos pena I. Testes datum ut supra. 
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BP 1179 p 164v 09 vr 14-06-1392. 

Matheus zvw Johannes van den Loeken verkocht aan Wolterus zv Arnoldus 

snijder van Wetten, tbv Lucia gnd Zijc dvw Cristianus Goesswijns soen en 

Metta en Katherina, dv voornoemde Lucia, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Mierlo, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit een stuk 

land, in Nuenen, tussen Henricus Calfelt enerzijds en het woonhuis van 

voornoemde verkoper anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde 

Wolterus. 

 

Matheus filius quondam Johannis van den Loeken hereditarie vendidit 

Woltero (dg: fio) filio Arnoldi sartoris de Wetten ad opus Lucie dicte 

Zijc filie quondam (dg: Cristine) Cristiani Goesswijns soen et ad opus 

Mette et Katherine filiarum dicte Lucie hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Mierle solvendam hereditarie purificationis et 

in Nuenen tradendam ex pecia terre sita in parochia de Nuenen inter 

hereditatem Henrici Calfelt ex uno et inter domum habitationis dicti 

venditoris ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: exceptis IIIIor dictis censu domino de ?Fine de Helmont inde 

solvendis) et sufficientem facere. Testes Tijt et Arnoldus datum in 

crastino sacramenti. Detur dicto Woltero. 

 

BP 1179 p 164v 10 ma 17-06-1392. 

Johannes Reijmbrant en Nicholaus Reijmbrant beloofden aan Henricus van 

Goederheile verwer 300 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Reijmbrant #et# Nicholaus Reijmbrant promiserunt Henrico van 

Goederheile tinctori CCC Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt datum secunda post 

sacramenti. 

 

BP 1179 p 164v 11 ma 17-06-1392. 

Henricus Scudranc zvw Theodericus van Alphen: een b-erfcijns van 10 

schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit alle 

erfgoederen van Stephanus zvw Ywanus vleeshouwer, in Gestel bij Herlaer, op 

de plaats gnd Hoge Straat, direct naast erfgoed van Denekinus gnd van den 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Scudranc filius quondam Theoderici de Alphen (dg: medietatem 

hereditarii) #hereditarium# censum X solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Domini et in Busco tradendum ex omnibus 

et singulis hereditatibus Stephani filii quondam Ywani carnificis sitis 

in parochia de Gestel prope Herlaer super locum dictum communiter Hoghe 

Straet contigue iuxta hereditatem Denekini dicti van den. 

 

BP 1179 p 164v 12 ma 17-06-1392. 

Willelmus Boeden beloofde aan Johannes Fijoleer 60 Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Willelmus Boeden promisit Johanni Fijoleer LX Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Vladeracken 

datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1179 p 164v 13 do 20-06-1392. 

Jacobus zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn moeder Yda haar cijnzen 
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en pachten te manen, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns80,81 

van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een tuin, bij Den Bosch, buiten de Wadepoels Poort, 

welke cijns aan voornoemde Yda, tbv voornoemde Willelmus Loijer, was 

verkocht door Johannes Bathenborch. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Loijer potens factus ab Yda sua (dg: 

.....) matre monendi eius census pacciones ut dicebat hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: Domin) Johannis 

et mediatim Domini ex quodam orto sito apud Buscum extra portam dictam 

Wadepoels Poert venditum (dg: dicto quondam Willelmo Loijer) dicte Yde ad 

opus dicti Willelmi Loijer a Johanne Bathenborch prout in litteris monuit 

de tribus annis etc. Testes Tijt et Arnoldus datum in (dg: oct s) octavis 

sacramenti. 

 

1179 mf3 A 06 p. 165. 

 Secunda post sacramenti: maandag 17-06-1392. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 18-06-1392. 

 in crastino nativitatis Johannis: dinsdag 25-06-1392. 

 in vigilia Jacobi: woensdag 24-07-1392. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 03-08-1392. 

 

BP 1179 p 165r 01 ma 17-06-1392. 

Arnoldus en Johannes, kvw Matheus Snoec, gaven uit aan Sophia wv Johannes 

Hullinc 8 morgen land, in ......., ....... ......., tussen wijlen Jacobus 

van Engelant enerzijds en de gemene weg aldaar anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor ....... ....... en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

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

(do 25-12-1393). Na overlijden van voornoemde Sophia gaan voornoemde 8 

morgen naar haar wettige kinderen verwekt door wijlen voornoemde Johannes 

Hullinc. 

 

Arnoldus et Johannes liberi quondam Mathei Snoec VIII jugera terre sita 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... quondam Jacobi de 

Engelant ex uno et inter communem platheam ibidem ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... hereditarium pactum Sophie relicte 

quondam Johannis Hullinc ab eadem pro ....... ....... ....... ....... 

....... ....... dandis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco danda dictis fratribus ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... nativitatis Domini et pro primo ultra 

annum ex premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam 

                         
80 Zie → SAsH RA VB 1799 f 144v 05 ma 07-04-1399, meester Jacop soen wilner Willem Loijers 
mechtich dairtoe gemaect van Yden sijnre moeder wijf wilner des selfs Willem Loijers was 

gericht … aen enen hof gelegen bij tsHertogenbosch buijten der poirten geheijten 

Wadepoelspoirt bij den dijc bij den welken men gheet ten convent wart van der Bazeldonc 

tusschen den erve wilner Jacobs van Berze ende tusschen den erve behorende tot den convent van 

der Bazeldonc streckende van den voirg dijc afterwairt tot den water aldair vloijende overmids 

gebrec van erfcijns dien die voirg Yde dair aen had. 
81 Zie → SAsH RA VB 1799 f 165v 02 ma 10-01-1401, meester Jacop Groij soen wilner Willem 
Loijers dair toe gemechticht van Yden sijnre moeder wijf wilner Willems voirs was gericht … 

aen allen goide Jans soen wilner Jans van Hijntham Gerijts Jans Goetscalcs ende Aven sijnre 

kijnderen overmids gebrec van geloiften die die voirscr Jan soen wilner Jans van Hijntham ende 

Gherijt Jan Goetscalc ende Ave sijn kijnderen geloift hadden Jan Bathenborch van enen 

jaerliken ende erfcijns van III lb paijments die Jan Bathenborch tegen hen gecoft had te 

vergelden allen jaer erffeliken half in den hoechtijt der geboirten Sent Jans Baptisten ende 

half in den hoechtijt der geboirten ons Heren uijt enen hof gelegen bij tsHertogenbosch 

buijten der poirten geheijten Wadepoels poirt bij den dijc bij den welken men geet ten convent 

wart van der Bazeldonc tusscen erffenis wilner Jacobs van Berze ende tusschen erffenis 

behorende tot den voirs convent van der Bazeldonc streckende aldair van den voirgenoemden dijc 

achterwart tot den water aldair vloijende ende welken hof die voirscr Jan soen wilner Jans van 

Hijntham Gerijt Jan Goetscalc ende Ave sijn kijnderen geloeft hadden op hen ende op al hoir 

goide den voirscr Jan Bathenborch voir die gulden der voirs cijns van III lb goit gnoech wael 

dogende te maken altoes ende zeker gnoech ende welc hof vonden is met recht niet wael dogende 

noch zeker gnoech voir die gulde des voirs cijns ende welc geloeft nu behoirt tot der voirs 

Yden ende van welken geloiften die voirs Yde gebrec ende scade geleden heet met recht. 
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obligationem deponere et ipsa Sophia ....... ....... ....... ....... 

....... ex premissis tali condicione quod dicta Sophia predicta octo 

jugera terre ad eius vitam libere pro predicto censu #....... .......# 

pos[sidet] videlicet p[ost] eius (dg: v) vitam dicta octo jugera terre ad 

eius legitimos liberos ab ipsa et dicto quondam Johanne Hullinc genitos 

advolvent. [Testes] ....... et Tijt datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1179 p 165r 02 ma 17-06-1392. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 165r 03 ma 17-06-1392. 

Voornoemde Sophia en haar zoon Goessuinus beloofden aan Arnoldus en 

Johannes, kvw Matheus Snoec, 42 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dicta Sophia et Goessuinus eius filius promiserunt Arnoldo et Johanni 

liberis dicti quondam Mathei Snoec (dg: L) XLII Gelre gulden vel 

[valorem] ad festum nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 165r 04 di 18-06-1392. 

Leonius zvw Petrus van Erpe maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 pond oude pecunia, die de graaf van Megen betaalt, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Sint-Petrus-Stoel. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe hereditarium censum XX librarum 

antique pecunie quem comes de Megen solvere tenetur mediatim Johannis et 

mediatim [Petri] ad cathedram ut dicebat monuit de tribus annis. Testes 

Tijt et Vladeracken datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1179 p 165r 05 di 25-06-1392. 

Aleijdis wv Johannes Noeden droeg over aan haar dochter Katherina haar 

vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, over de Visbrug, tussen 

erfgoed van Gerardus van Engelen enerzijds en erfgoed van Gerardus van 

Muijden anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus van den Weert. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis Noeden cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem Gerardi de Engelen ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Muijden ex alio ut dicebat legitime supportavit Katherine sue filie 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Tijt et Arnoldus datum in 

crastino nativitatis Johannis. Detur Henrico van den Weert. 

 

BP 1179 p 165r 06 di 25-06-1392. 

Henricus Dicbier zv Godefridus en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Philippus Jozollo 180 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392; 5+31+31+30+1=98 dgn) te betalen, op straffe van 

5. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi et Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo C et LXXX aude scilde Francie ad Remigii [proxime] 

persolvendos pena quinque. Testes Willelmu et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 165r 07 di 25-06-1392. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont gaf uit aan Margareta van Oerscot de 

helft van een kamer, gelegen aan de Markt, voor het kerkhof van de 

Minderbroeders, tussen de kamer van Johannes Joede enerzijds en de kamer 

van Daniel Roesmont anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns 
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van 5 pond geld aan de stad Den Bosch en thans voor een n-erfcijns82 van 12 

Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Jan uit voornoemde helft te 

betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont medietatem ad se spectantem 

cuiusdam camere site ad forum ante cijmitherium fratrum minorum inter 

cameram (dg: Margarete d) Johannis Joede ex uno et inter cameram Danielis 

Roesmont ex alio (dg: scilicet illam medietatem que sita est versus 

cameram dicti Danielis ut dicebat) ut dicebat dedit ad #hereditarium# 

censum Margarete de Oerscot ab eadem pro hereditario censu quinque 

librarum monete oppido de Busco inde solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu duodecim gulden Hollandie vel valorem dando dicto 

Rodolpho ab alia hereditarie in festo nativitatis Johannis ex dicta 

medietate promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alia repromisit cum tutore ex predicta medietate. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 165r 08 di 25-06-1392. 

Jacobus zv Gerardus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius Gerardi de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 165r 09 di 25-06-1392. 

Voornoemde Margareta beloofde aan voornoemde Rodolphus 358 Hollandse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Dicta Margareta promisit dicto Rodolpho IIIc et LVIII Hollant gulden vel 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 165r 10 wo 24-07-1392. 

Theodericus Waelwijns soen van Ophemert verhuurde aan Bernardus zvw 

Bernardus gnd Weenmaers Neve een kamp, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, 

tussen Henricus Jans soen enerzijds en Johannes Goede van Maren anderzijds, 

zoals dit behoord had aan wijlen Henricus Roempot, voor een periode van 7 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392), per jaar voor 

22 Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, belast met 

sloten en waterlaten, achter voornoemd kamp gelegen. Voornoemde Bernardus 

en met hem Matheus zv Henricus gnd Ghegel en Theodericus Brijen beloofden 

alle sloten en waterlaten te onderhouden. Bernardus zal het kamp in het 

laatste jaar niet bezaaien. Hij zal de sloten aan weerszijden van 

voornoemde kamp, eenmaal, tot aan de oude bodem uitgraven. 

 

Theodericus Waelwijns soen de Ophemert campum quendam situm in parochia 

de Maren ad locum dictum Paddelaer inter hereditatem Henrici Jans soen ex 

uno et hereditatem Johannis Goede de Maren ex alio prout ibidem est sita 

et ad Henricum quondam Roempot pertinere consuevit ut dicebat locavit 

Bernardo filio quondam Bernardi dicti Weenmaers Neve ab eodem ad spacium 

septem annorum a festo Petri ad (dg: ..) cathedram preterito 

subsequentium possidendum pro XXII Gelre gulden vel valorem dandis dicto 

Theoderico ab altero Martini hyemalis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere exceptis fossatis et aqueductibus (dg: ad 

premissa) #retro dictum campum sitis# spectantibus et alter repromisit et 

cum eo Matheus filius Henrici dicti Ghegel et Theodericus Brijen super 

omnia #dictam pecuniam# et quod ipsi dictos fossatum aqueductus tenebunt 

cum zeijssen et zichten tali condicione quod dictus Bernardus dictum 

campum ultimo dictorum septem annorum non seminabit et quod fossatus ab 

utroque latere dicti campi semel (dg: in de) dictis septem annis 

durantibus usque ad fundum antiquum dictum den auden boede effodiet. 

                         
82 Zie → BP 1182 p 296v 01 do 30-12-1400, overdracht van de cijns. 
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Testes Willelmus et Rover datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1179 p 165r 11 wo 24-07-1392. 

Voornoemde Bernardus zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Dictus Bernardus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 165r 12 wo 24-07-1392. 

Gerardus gnd van de Doorn droeg over aan Henricus van den Kloot, tbv Agnes 

dv voornoemde Gerardus kloosterlinge van het Sint-Claraklooster in Den 

Bosch en tbv voornoemd klooster, (1) 40 schelling geld b-erfcijns, die 

Petrus Boeghaert beloofd had aan Cristina gnd Valant, een helft te betalen 

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

huis, erf en tuin, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van 

voornoemde Petrus Boeghaert enerzijds en erfgoed van Hermannus zwaardveger 

anderzijds, te weten uit de helft aan de kant van het erfgoed van 

voornoemde Petrus Boeghaert, welke 40 schelling aan voornoemde Gerardus en 

zijn vrouw Katherina dvw voornoemde Thomas gekomen was na overlijden van 

voornoemde Thomas, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te 

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

en erf van Gerardus Brenten, in Den Bosch, aan de straat gnd die Huls, in 

welk huis en erf voornoemde Gerardus Brenten woonde, welke cijns van 20 

schelling Ghisbertus van den Doorn, vv voornoemde Gerardus, gekocht had van 

voornoemde Gerardus Brenten, (3) een b-erfcijns van 3 pond geld, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit een stuk land in Tilburg, ter plaatse 

gnd aan die Rijt, tussen Ghisbertus van Aerle enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Gerardus was verkocht door Johannes 

van Aerle zvw Nicholaus van Aerle van Tilborch. 

 

Gerardus dictus de Spina quadraginta solidos (dg: annui) hereditarii 

censu monete quos Petrus Boeghaert promiserat se daturum et soluturum 

Cristine dicte Valant hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

medietate domus aree et orti sitorum in Busco ultra pontem dictum 

communiter Tolbrugge inter hereditatem dicti Petri Boeghaert ex uno et 

inter hereditatem Hermanni forbitoris ex alio scilicet ex illa medietate 

que sita est in latere versus hereditatem dicti Petri Boeghaert prout in 

litteris quos XL solidos dictus Gerardus sibi et Katherine eius uxori 

(dg: de) filie dicti quondam Thome de morte dicti quondam Thome 

successione hereditarie advolutos esse dicebat atque hereditarium censum 

XX solidorum monete dandum et solvendum singulis annis hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area Gerardi Brenten sita 

in Busco ad vicum dictum communiter die Huls in quibus domo et area 

dictus Gerardus Brenten commorari consuevit quem censum XX solidorum 

Ghisbertus de Spina pater dudum dicti Gerardi erga dictum Gerardum 

Brenten acquisiverat emendo prout in aliis litteris et quem nunc ad se 

pertinere dicebat atque hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex quadam pecia terre sita in parochia de 

Tilborch ad locum dictum aen die Rijt inter hereditatem Ghisberti de 

Aerle ex uno et inter communem platheam ex alio venditum dicto Gerardo a 

Johanni de Aerle filio quondam Nicholai de Aerle de Tilborch prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico de Globo ad opus Agnetis filie 

dicti Gerardi monialis sancte Clare in Busco ad opus dicti conventus 

sancte Clare cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere tali condicione quod 

dicta Agnes dictos census quoad eius vitam percipiet et post mortem dicte 

Agnetis dictos ad dictum conventum ?revertendos. Testes Tijt et Arnoldus 

datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1179 p 165r 13 za 03-08-1392. 

Johannes Smedeken van Bucstel beloofde Theodericus Pas en Jacobus van 

Goderheile schadeloos te houden van 21 mud rogge, die voornoemde 
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Theodericus en Jacobus beloofd hadden aan Henricus van de Kloot, tbv het 

Sint-Claraklooster in Den Bosch. 

 

Johannes Smedeken de Bucstel promisit quod ipse Theodericum Pas et 

Jacobum van Goderheile imdempnes servabit ab XXI modiis siliginis quos 

dicti Theodericus et Jacobus Henrico de Globo ad opus conventus sancte 

Clare in Busco promiserant ut dicebat. Testes Neijnsel et Tijt datum 

sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 165r 14 za 03-08-1392. 

Godefridus van Zeelst en Johannes zv Gerardus van Vladeracken beloofden aan 

Wolterus Potteij 118 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Godefridus de Zeelst et Johannes filius Gerardi de Vladeracken 

promiserunt Woltero Potteij C et XVIII Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

 


