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1179 mf5 D 10 p. 321. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 18-01-1392. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1392. 

 

BP 1179 p 321r 01 do 18-01-1392. 

Johannes die Bije zvw Johannes die Bouwer van Kessel droeg al zijn goederen 

over aan de secretaris, tbv Petrus en Theodericus, nkv hr Theodericus 

Buekentop priester. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Bije. 

 

Johannes die Bije filius quondam Johannis die Bouwer de Kessel omnia et 

singula sua bona quocumque locorum consistentia sive sita supportavit 

michi ad opus Petri et [1Theoderici] puerorum naturalium domini 

Theoderici (dg: Snoec) Buekentop presbitri promittens super omnia 

warandiam ....... ....... ....... Tradetur littera dicto Johanni Bije. 

Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 321r 02 do 18-01-1392. 

Voornoemde Johannes Bije beloofde aan Petrus en Theodericus, nkv hr 

Theodericus Snoec Buekentop, een n-erfcijns van 25 of 15 oude schilden, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes Bije promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Petri et Theoderico pueris naturalibus domini Theoderici Snoec 

Buekentop hereditarium censum XXV #!XV# aude scilde hereditarie (dg : 

carnispriv Petri ad c) purificationis ex omnibus suis bonis mobilibus et 

immobilibus hereditariis et paratis (dg: quo) habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 321r 03 do 18-01-1392. 

Metta wv Henricus gnd Droechsceerre: haar vruchtgebruik in alle erfgoederen 

van wijlen voornoemde Henricus, waar ook gelegen {niet afgewerkt contract}. 

 

Metta relicta quondam Henrici dicti (dg: Dr) Droechsceerre suum 

usufructum sibi competentem in omnibus hereditatibus dicti quondam 

Henrici quocumque sitorum!. 

 

BP 1179 p 321r 04 do 18-01-1392. 

Willelmus van Oerle droeg over aan Gerardus Heerken de jongere zvw 

Godefridus Heerken het deel, dat aan Petrus van Berze zvw Wellinus van 

Berze ten deel was gevallen, van de gemeint van Hees, ter plaatse gnd op 

dat Vervenne, welk deel voornoemde Willelmus verworven had van voornoemde 

Petrus van Berze. 

 

Willelmus de Oerle totam partem que Petro de Berze filio quondam Wellini 

de Berze (dg: de q) competebat quod exponetur wert toegheslagen et que 

eidem Petro cessit in partem de (dg: h) communitate de Hees in loco dicto 

(dg: da) op dat Vervenne sita cum toto jure eidem Petro in dicta parte 

competente quam partem dictus Willelmus erga dictum Petrum de Berze 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo Heerken juniori 

filio quondam Godefridi Heerken promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 321r 05 do 18-01-1392. 

Willelmus van Oerle verkocht aan Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus 

Heerkini 1 morgen land, in Hees, ter plaatse gnd dat Vervenne, achter de 

plaats gnd Scragen Hoeve, tussen voornoemde Gerardus Heerken enerzijds en 

                         
1 Aanvulling op basis van BP 1179 p 321r 02. 
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erfgoed dat was van Petrus van Berze, nu van voornoemde Gerardus Heerken, 

anderzijds. 

 

Willelmus de Oerle unum iuger terre ad se spectans situm in parochia de 

Hees in loco dicto dat Vervenne retro locum dictum Scragen Hoeve inter 

hereditatem Gerardi Heerken junioris filii quondam Godefridi (dg: Heerken 

ex) Heerkini ex uno et inter hereditatem que fuerat Petri de Berze nunc 

ad dictum Gerardum Heerken spectantem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Gerardo Heerken promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 321r 06 do 18-01-1392. 

Metta wv Henricus die Droghesceerre verhuurde, voor de duur van het leven 

van voornoemde Metta, aan Johannes zv Jacobus van den Noddvelt (1) een huis 

en tuin van wijlen voornoemde Henricus, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, (2) alle andere erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus, 

gelegen onder Berlicum, (3) een stuk land van wijlen voornoemde Henricus, 

ter plaatse gnd die Hoeven, per jaar voor 4½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Johannes zal het huis te pachters recht 

onderhouden van dak en wanden. Johannes zal elk jaar aan Metta ½ mud 

boekweit, Bossche maat, geven, in Den Bosch te leveren. Johannes zal elk 

jaar 2 vrachten turf bezorgen, voor Metta in Berlicum aan te wijzen. 

 

Metta relicta quondam Henrici die Droghesceerre domum et ortum dicti 

quondam Henrici sitos in parochia de Berlikem (dg: inter hereditatem) in 

loco dicto Middelrode et omnes alias hereditates dicti quondam Henrici 

quocumque locorum infra parochiam de Berlikem sitas atque peciam terre 

(dg: sit) dicti quondam Henrici sitam in loco dicto die Hoeven prout 

dictus quondam Henricus in dictis domo orto hereditatibus et pecia terre 

decessit ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni filio Jacobi 

van den Noddvelt ab eodem Johanne ad (dg: s) vitam dicte Mette et non 

ultra possidendos anno quolibet ad vitam dicte Mette et non ultra pro 

quatuor et dimidio modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

anno quolibet ad vitam dicte Mette et non ultra purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradendis additis !sequentibus quod 

dictus Johannes dictam domum ad vitam dicte Mette in bona disposicione 

observabit de tecto et parietis! ad jus coloni item quod (dg: s) dictus 

Johannes dabit dicte Mette ad vitam dicte Mette #ad vitam dicte Mette# et 

non ultra dimidium modium paniceorum dicte mensure et ?ipsum in Busco 

deliberandum et quod dictus Johannes (dg: effodiet) #dehic deliberabit# 

dicte Mette anno quolibet ad vitam dicte Mette duo plaustra cespitum (dg: 

supra hereditatem dicti .. quondam Henrici) sibi Johanni a dicta Metta in 

parochia de Berlikem assignanda et secundum istas condiciones promisit 

super omnia warandiam ad vitam dicte Mette et aliam obligationem deponere 

ad vitam dicte Mette et alter repromist super omnia habita et habenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 321r 07 do 18-01-1392. 

Arnoldus zvw Johannes van der Bolst droeg over aan zijn zwager Gheerlacus 

gnd Joseph zvw Danijel gnd Joseph (1) de helft in de helft van 5 

broodbanken in Den Bosch, in het broodhuis, welke helft van de helft 

voornoemde wijlen Johannes van der Bolst verworven had van Tielmannus smid 

van Turingen en diens vrouw Luijta gnd Bauderics, (2) de helft in ¼ deel 

van 5 broodbanken in Den Bosch, in het broodhuis welk ¼ deel voornoemde 

wijlen Johannes van der Bolst verworven had van Nijcholaus van Colonia, (3) 

de helft in ¼ deel van 5 broodbanken in Den Bosch, in het broodhuis welk ¼ 

deel voornoemde wijlen Johannes van der Bolst verworven had van Elizabeth 

ev Reijnerus Willems en haar zoon Henricus. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van der Bolst medietatem #ad se (dg: 

spectantem) de morte quondam suorum parentum successione advolutam in 
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medietate# quinque stallorum panum dictorum broetbanken sitorum in Busco 

in domo pannorum! (dg: suppor) quam medietatem dictorum quinque stallorum 

panum vocatorum broetbancken #quam medietate dictorum quinque stallorum# 

dictus quondam Johannes van der Bolst erga (dg: Theodericum fabri) 

Tielmannum fabri! de Turingen et (dg: Th) Luijtam dictam Bauderics eius 

uxorem acquisiverat prout in litteris (dg: atque) 

atque (dg: u quartam partem que ad Nijcho) medietatem sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advolutam in quarta parte que ad 

Nijcholaum de Colonia spectabat in quinque stallis (dg: pan) panum dictis 

broetbancken sitorum! in (dg: do) Busco in domo panum quam quartam partem 

dictus quondam Johannes van der Bolst erga dictum Nijcholaum de Colonia 

acquisiverat prout in litteris 

atque (dg: ..) medietatem sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam in (dg: u) quarta parte quinque stallorum panum 

dictorum broetbancken sitorum in Busco in domo panum quam quartam partem 

dictus quondam Johannes van der Bolst erga Elizabeth (dg: re) uxorem 

Reijneri Willems et Henricum eius filium acquisiverat prout in litteris 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Gheerlaco dicto Joseph filio 

quondam Danijeli! dicto Joseph (dg: supra) suo sororio promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 321r 08 do 15-02-1392. 

Theodericus van den Venne droeg over aan Goeswinus Rover nzvw Theodericus 

Rover Bernts soen, tbv hem en zijn vrouw Yda, voor de duur van hun leven, 

(1) een deel van een huis en erf van voornoemde Theodericus, in Den Bosch, 

ter plaatse gnd Beurde, in een erfgoed van wijlen Franco gnd Luborgen, welk 

deel 2 roeden groot is, en welk deel ligt in het eind van voornoemd huis, 

richting de ramen (=huidenspanners) van voornoemde wijlen Franco, (2) een 

stukje erfgoed aldaar, tussen voornoemde twee roeden enerzijds en een weg 

anderzijds, zoals afgepaald, met het recht van weg over een weg die loopt 

vanaf een gemeen straatje in het erfgoed van voornoemde wijlen Franco tot 

aan erfgoed van voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus van den Venne quandam partem domus (dg: et aree) et aree 

dicti Theoderici site in Busco ad locum dictum Boerde in hereditate 

quondam (dg: Francke) Franconis dicti Luborgen et que pars continet duas 

virgatas et que (dg: par) pars est sita in fine vero dicte domus versus 

pannitensoria dicti quondam Franconis atque particulam hereditatis (dg: 

..) sitam ibidem inter dictas duas virgatas et inter (dg: .......) 

#quandam# viam prout ibidem sita est et limitata #+ {staat boven dit 

contract:} simul cum jure libere eundi et redeundi in via tendente a 

communi viculo (dg: usque) in hereditate dicti quondam Franconis usque ad 

hereditatem dicti Theoderici# ut dicebat supportavit Goeswino Rover filio 

naturali quondam Theoderici Rover Bernts soen ad opus sui et ad opus Yde 

sue uxoris (dg: s) ab eidem Goeswino et Yda ad vitam ipsorum amborum et 

non ultra possidendas promittens super habita et habenda warandia ad 

vitam dictorum Goeswini et Yde amborum et obligationem deponere ad vitam 

eorundem Goeswini et Yde. Testes datum supra. Testes (dg: dt) Tijt et 

(?dg: ?J) Arnoldus datum in crastino Valentini. 

 

BP 1179 p 321r 09 do 18-01-1392. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe beloofde aan Arnoldus zvw Johannes van der 

Bolst 55 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-

11-1392) te betalen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Walteri de Erpe promisit Arnoldo filio 

quondam Johannis van der Bolst quinquaginta quinque Hollant gulden seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) 

quinta (dg: post Marcelli). Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post 

Marcelli. 
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BP 1179 p 321r 10 do 18-01-1392. 

Enghelberna ndv Arnoldus van den Goer maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Mechtildis wv Henricus van der Braken van 

Stiphout en kv voornoemde Mechtildis met hun goederen. 

 

Enghelberna filia naturalis Arnoldi (dg: de) van den Goer omnes 

vendiciones et alienaciones et obligationes factas per Mechtildem 

relictam quondam Henrici van der Braken de Stiphout et a liberis eiusdem 

Mechtildis seu ab eorum altero cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 321r 11 do 18-01-1392. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden beloofde aan hr Rodolphus Vos 50 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden promisit domino Rodolpho Vos 

quinquaginta aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futrum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 321r 12 do 18-01-1392. 

Tielmannus van Zonne verkocht aan Truda wv Johannes van Geffen een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Matheus Becker enerzijds en erfgoed van Johannes van Vucht handschoenmaker 

anderzijds. 

 

Tielmannus de Zonne hereditarium censum X solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco 

in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Vucht cijrothecarii ex alio vendidit Trude 

relicte quondam Johannis de Geffen promittens warandiam et obligationem 

in dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 321r 13 do 18-01-1392. 

Jacobus Keelbreker beloofde aan Gerardus Lambrechts soen 50 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-101-1392) te betalen. 

 

Jacobus Keelbreker promisit Gerardo Lambrechts soen quinquaginta Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf5 E 01 p. 322. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 18-01-1392. 

 anno XCI! mensis januarii die Prisce pontificis Bonifacii noni 

  anno tercio: donderdag 18-01-1392. 

 

BP 1179 p 322v 01 do 18-01-1392. 

Ghiselbertus en Johannes, kvw Godefridus Sceijvel, Theodericus gnd Writer 

van Vechel ev Elizabeth dvw voornoemde Godefridus, en Jacobus, Ghisbertus 

en Jutta, kvw Willelmus Coptiten, verkochten aan Henricus van Meerlaer de 

oudere zv Rodolphus van Merlaer een hoeve die was van wijlen Lerija dvw 

Wellinus van Neijnsel, in Uden, ter plaatse gnd op Volkel, zoals deze hoeve 

eertijds eerst aan Deliana tante vw voornoemde Lerija en later aan 

voornoemde Lerija behoorde, belast met grondcijnzen. 

 

Ghiselbertus et Johannes liberi quondam Godefridi Sceijvel et 

[Theodericus] dictus Writer de Vechel maritus et tutor legitimus 

Elizabeth eius uxoris filie dicti quondam [Godefridi] Jacobus Ghisbertus 

et Jutta liberi quondam Willelmi Coptiten cum tutore quendam mansum qui 

fuerat quondam Lerije filie quondam (dg: Gerardi J) Wellini de (dg: 

Berke) Neijnsel situm in parochia de Uden in loco dicto op Volkel ?simul 
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cum attinentiis etc singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout huiusmodi mansus cum suis [attinentiis] 

(dg: ad dictam quondam Lerijam sp) dudum ad Delianam materteram olim 

dicte quondam Lerije prius et postmodum ad dictam Lerijam spectare 

consuevit ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico de Meerlaer seniori 

filio Rodolphi de Merlaer promittentes indivisi (dg: super omnia) cum 

tutore super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 322v 02 do 18-01-1392. 

Jacobus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 03 do 18-01-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Jacobus, Ghisbertus en Jutta, kvw 

Willelmus Coptiten, 125 Gelderse gulden of de waarde op zondag Invocavit 

(zo 03-03-1392) aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis Jacobo Ghisberto et Jutte liberis quondam 

Willelmi Coptiten centum et XXV Gelre gulden seu valorem ad dominicam 

invocavit proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 04 do 18-01-1392. 

(dg: Jacobus van). 

 

(dg: Jacobus de). 

 

BP 1179 p 322v 05 do 18-01-1392. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer beloofde aan 

Johannes Sceijvel 47 Gelderse gulden of de waarde minus 11 gemene plakken, 

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

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Henricus de Merlaer senior filius (dg: quon) Rodolphi de Merlaer promisit 

Johanni Sceijvel quadraginta septem Gelre gulden seu valorem minus XI 

communes placken mediatim Johannis et mediatim nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 06 do 18-01-1392. 

Johannes zvw Adam gnd Loden soen verkocht aan Cristianus zv Theodericus 

Wouters soen van Berze een erfgoed, gnd een half deel, in Maren, ter 

plaatse gnd die Nederste Delen, tussen Johannes zv mr Wolphardus van 

Ghiessen enerzijds en Johannes Rutghers soen van Heijnxtstem anderzijds, 

belast met zegedijk aan het eind van voornoemd erfgoed gelegen en sloten, 

gnd die Deelgraven, aan weerszijden van voornoemd erfgoed. 

 

Johannes filius quondam Ade dicti Loden soen (dg: q) hereditatem dictam 

een half deel sitam in parochia de Maren in loco dicto die Nederste Delen 

inter hereditatem Johannis filii magistri Wolphardi de Ghiessen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Rutghers soen de Heijnxtstem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Cristiano filio (dg: quond) Theoderici 

Wouters soen de Berze promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto zeghediken ad hoc spectante (dg: et aq) ad finem dicte 

hereditatis sito et (dg: aquedu fossatis) #fossatis# dictis die Deelgrave 

ad hoc spectantibus et ab utroque fine predicte hereditatis sitis. Testes 

Aa et Rover datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 07 do 18-01-1392. 

Johannes Claeuwart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes Claeuwart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 08 do 18-01-1392. 

Henricus van Zulikem, Wolphardus zv Johannes gnd Mathijs en zijn vrouw 

Aleijdis dv voornoemde Henricus deden tbv Johannes en Matheus, kvw Johannes 

van Os gewantsnijder, afstand van (1) alle goederen, beloofd aan voornoemde 

Henricus en Aleijdis, als gift of als huwelijksgeschenk, door wijlen 

voornoemde Johannes van Os, (2) alle goederen, die wijlen voornoemde 

Johannes van Os na overlijden van zijn eerste vrouw Heijlwigis dvw Matheus 

Gegel had verworven, (3) alle goederen, die wijlen voornoemde Johannes van 

Os verworven had, tijdens zijn huwelijk met voornoemde !Aleijdis, (4) alle 

goederen die aan wijlen voornoemde Johannes van Os gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Margareta van Os, (5) alle andere goederen, van 

wijlen voornoemde Johannes van Os, (6) alle aanspraken op voornoemde 

goederen van wijlen Johannes van Os. Voornoemde Henricus, Wolphardus en 

Aleijdis deden afstand van alle oogsten die er geweest zijn van goederen 

van wijlen voornoemde Johannes van Os, en van het geld van een kamp van 

wijlen voornoemde Johannes van Os. 

 

Henricus de Zulikem (dg: ma) Wolphardus filius Johannis dicti Mathijs 

maritus legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie dicti Henrici et 

dicta Aleijdis cum odem tamquam cum tutore super omnibus et singulis 

bonis et promissionibus factis et promissis dictis Henrico et Aelijdi 

(dg: -s) seu eorum alteri seu cuique persone ad opus dictorum Henrici et 

Aleijdis seu ad opus alterius eorundem nomine dotis (dg: et) #aut# in 

subsidium matrimonii (dg: al) aut alias quovis modo a Johanne quondam de 

Os pannicida 

atque super omnibus bonis que dictus (dg: quondam) quondam Johannes de Os 

post decessum quondam (dg: Aleijd) Heijlwigis sue prime uxoris filie 

quondam Mathei Gegel acquisiverat atque super omnibus bonis que dictus 

quondam Johannes de Os acquisiverat stante integro thoro et matrimonio 

inter eundem quondam Johannem de Os et dictam !Aleijdem atque super 

omnibus bonis (dg: dicti quo) dicti quondam Johannis de (dg: de) Os de 

morte quondam Margarete de Os sue matris successione advolutis atque 

super omnibus aliis bonis dicti quondam Johannis de Os quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat atque super omnibus impeticionibus 

et causis quibus ipsi seu eorum alter dicta bona omnia et singula dicti 

quondam Johannis de Os #+seu (dg: eorum heredes) {in margine sinistra:} 

sive eius heredes# impetere possent seu alter eorum impetere posset a 

quocumque tempore evoluto usque in diem ut dicebant ad opus Johannis et 

Mathei liberorum dicti quondam Johannis de Os renunciaverunt promittentes 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum seu alterius eorum deponere et insuper recognoverunt eis de 

(dg: d) supradictis bonis et promissionbus pridem dicto Henrico (dg: seu 

d) et Aleijdi seu eorum alteri seu cuique persone ad opus eorundem 

Henrici et Aleijdi! seu alterius eorum prius factis (dg: fco) per dictos 

Johannem et Matheum fratres fore satisfactum clamantes inde quitum 

promittentes super habita et habenda (dg: nunquam impe) dictos Johannem 

et Matheum fratres neque bona quecumque dicti quondam Johannis de Os (dg: 

d) occacione premissorum et inde emergentium impetere seu jus eis in 

premissis bonis presumere habere nec in judicio nec seculari nec alias 

quovis modo 

insuper dicti Henricus Wolphardus et Aleijdis super omnibus fructibus et 

provenientibus que provenerunt de bonis quibuscumque dicti quondam 

Johannis de (dg: d) Os a quocumque tempore evoluto usque in diem pesentem 

ad opus dictorum Johannis et Mathei fratrum renunciaverunt et super tota 

pecunia provenienda de campo dicti quondam Johannis de Os ad opus 

dictorum fratrum renunciaverunt. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 09 do 18-01-1392. 

Voornoemde Johannes en Matheus, kvw Johannes van Os gewantsnijder, deden 
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tbv voornoemde Henricus van Zulikem afstand van (1) 100 gulden, die 

voornoemde Henricus eertijds beloofd had aan voornoemde Johannes van Os en 

Aleijdis, (2) gereed geld, (3) 200 gulden, die voornoemde Henricus beloofd 

had aan wijlen voornoemde Johannes van Os en Aleijdis, voor erfgoed, als 

huwelijksgeschenk, (4) alle andere goederen, eertijds aan voornoemde 

Johannes van Os beloofd door voornoemde Henricus. 

 

Dicti Johannes et Matheus (dg: de Os) liberi quondam Johannis de Os 

pannicide super (dg: omnibus bonis et promissionibus prid dudum factis et 

promisisonibus promissis dicto quondam Henrico de Zulikem Wolph et 

Aleijdi seu eorum) super centum florenis quos Henricus de Zulikem (dg: p) 

dudum promiserat dicto Johanni de Os cum dicta Aleijde #parata pecunia# 

et super CC gulden quos dictus Henricus promiserat dicto quondam Johanni 

de Os cum dicta Aleijde tamquam hereditates nomine dotis et in subsidium 

matrimonii ut dicebant (dg: ad opus dicti Henrici renunciaverunt 

promittentes ratam servare et dictum Henricum) et super omnibus aliis 

bonis pridem promissis dicto Johanni de Os seu alteri persone ad opus 

dicti Johannis de Os #?a dicto Henrico# a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem ad opus dicti Henrici renunciaverunt promittentes 

#super habita et habenda# ratam servare et dictum Henricum nunquam 

occacione premissorum nec in judicio spirituali nec seculari nec alias 

quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 10 do 18-01-1392. 

Voornoemde Johannes en Matheus beloofden voornoemde Wolphardus en Aleijdis 

schadeloos te houden van alle schulden, die wijlen voornoemde Johannes van 

Os bij zijn overlijden verschuldigd was gebleven. 

 

Dicti Johannes et Matheus promiserunt super omnia dictos (dg: .) 

Wolphardum et Aleijdem indempnes servare ab omnibus debitis que dictus 

quondam Johannes de Os mansit debent! tempore sui (dg: depe) decessus 

personis quibuscumque ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 11 do 18-01-1392. 

Voornoemde broers Johannes en Matheus, kvw Johannes van Os gewantsnijder, 

Theodericus Berwout en Ywanus Stierken beloofden aan voornoemde Wolphardus 

zv Johannes gnd Mathijs 98 Gelderse gulden, 30 gemene plakken voor elke 

schild gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 24-03-1392) te 

betalen. 

 

Dicti Johannes et Matheus fratres et Theodericus Berwout et Ywanus 

Stierken promiserunt dicto Wolphardo nonaginta octo Gelre gulden scilicet 

XXX gemeijn placken pro quolibet scilt computato ad letare Jherusalem 

proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 322v 12 do 18-01-1392. 

De twee eersten zullen de twee anderen schadeloos houden. 

 

(dg: P) Duo primi servabunt alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 322v 13 do 18-01-1392. 

Voornoemde Wolphardus en Aleijdis ontlastten voornoemde Henricus van alle 

beloften eertijds door voornoemde Henricus gedaan aan Johannes van Os en 

voornoemde Aleijdis. 

 

Dicti Wolphardus et Aleijdis quitum clamaverunt dictum Henricum ab 

omnibus bonis et promissionibus pridem promissis et factis Johanni de Os 

et dicte Aleijdi seu eorum alteri per [dictum] Henricum a quocumque 

tempore usque in diem presentem. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 322v 14 do 18-01-1392. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, in het woonhuis van voornoemde Wolphardus zv 

Johannes gnd Mathijs en diens vrouw Aleijdis dv Henricus van Zulikem, in 

aanwezigheid van schepenen, Ywanus Stierken, Henricus Loijt en Theodericus 

Berwout. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis presentibus scabinis Ywano Stierken 

Henrico Loijt Theoderico Berwout acta in Busco in vico reparatorum 

veterum vestium in domo habitationis dictorum Wolphardi et Aleijdis datum 

anno XCI! mensis januarii die Prisce hora complete pontificis Bonifacii 

noni anno tercio. 

 

BP 1179 p 322v 15 do 18-01-1392. 

Partijen beëindigden hun geschillen en trokken hun procuratores terug. 

 

Partes renunciaverunt liti et actionibus etc et revocaverunt procuratores 

etc ut in forma. Testes datum supra. 

 

1179 mf5 D 11/12 los folium na p. 321 recto. 

 in die Aghate: maandag 05-02-1392. 

 

BP 1179 p 321ar 01 ±ma 05-02-1392. 

....... ... der Rendonc en zijn broer Dirc beloofden aan .....us Spierinc 

Meeus soen 61 Gelderse gulden of de waarde met ....... aanstaande te 

betalen. 

 

{rechter deel van een afgescheurd reepje papier}. 

.. der Rendonc cum Dirc sinen brueder gheloefden ghesamender 

..us Spierinc Meeus soen een ende tsestich Ghelres gulden #vel valorem# 

tot Valre 

.. comende te betaelen. Testes Vladeracken et Raet datum in die Aghate. 

 

1179 mf5 D 13/14 los folium na p. 321 verso. 

 in crastino epijphanie: ±zo 07-01-1392. 

 sabbato post miam: ±za 04-05-1392. 

 

BP 1179 p 321av 01 ±za 04-05-1392. 

79-ste daags na Driekoningen. Toch: za 07-01-1380? 

Jan Bruijstens 84-ste, zaterdag na misericordia. Toch: za 30-04-1384? 

{Er staat een driehoek getekend met, naast de zijden, de woorden:} deugd, 

zonde, ouderdom {en, in het verlengde van de lange zijde:} berouw. 

Mogelijk verband met de spreuk: deugd is het vermijden van zonde? Of 

uitspraak: berouw is een ware deugd? 

 

(dg: septuagesimo nono) #septuagesimo nono# in crastino epijphanie. 

Jan Bruijstens (dg: .) LXXX quarto (dg: dominica) sabbato post miam. 

{Er staat een driehoek getekend met, naast de zijden, de woorden:} 

virtus, vitium, senectus {en, in het verlengde van de lange zijde:} 

penitentia. 

Mogelijk verband met de spreuk: virtus est vitium fugere? Of uitspraak: 

paenitentia est vera virtus. 

 

1179 mf5 E 02 p. 323. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 18-01-1392. 

 Sexta post Marcelli: vrijdag 19-01-1392. 

 in die Sebastiani: zaterdag 20-01-1392. 

 

BP 1179 p 323r 01 do 18-01-1392. 

Johannes van Lijt zv Zibertus gnd die Welghe van Lijt verkocht aan Arnoldus 
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Nolleken Geroncs een n-erfcijns van 6 franken of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) 4 morgen land in Lith, ter plaatse gnd op Beemden 

en in het Broek, tussen erfg vw kinderen gnd Aijkens Kijnderen enerzijds en 

Reijnerus Bernts soen anderzijds, (2) 1 morgen land van verkoper in Lith, 

ter plaatse gnd des Weveren Hoeve, tussen een gemene steeg enerzijds en kvw 

Walterus Wellens soen anderzijds, (3) 7 hont land in Lith, ter plaatse gnd 

die Lange Weiden, tussen Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc enerzijds en 

Berta van der Horst anderzijds, (4) ½ morgen land in Lith, ter plaatse gnd 

die Lange Weiden, tussen Johannes van Zanbeke van Os enerzijds en Delija 

gnd Grieten dochter anderzijds, (5) 4½ hont land in Lith, ter plaatse gnd 

Ver Gezen Hoeve, tussen erfgoed van de abt van Sint-Trudo enerzijds en 

Johannes gnd sMeijers anderzijds, (6) 4½ hont land in Lith, ter plaatse gnd 

die Korte Weiden, tussen erfgoed van het kapittel van Luik enerzijds en 

Johannes van Tefelen anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. Verkoper en 

met hem zijn voornoemde vader Zibertus die Welghe beloofden de onderpanden 

van waarde te houden. 

 

Johannes de Lijt filius Ziberti dicti die Welghe (dg: here) de Lijt 

hereditarie vendidit Arnoldo Nolleken Geroncs hereditarium censum sex 

francken seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quatuor 

iugeribus terre sitis in parochia de Lijt ad locum dictum op (dg: Le) 

Beemden et int Broec inter hereditatem (dg: liberorum) heredum quondam 

liberorum dictorum Aijkens Kijnderen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Reij) Reijneri Bernts soen ex alio item ex uno iugero terre dicti 

venditoris sito in dicta parochia in loco dicto (dg: de) des Weveren 

Hoeve inter communem stegam ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Walteri Wellens soen ex alio item ex septem hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto die Lang Weiden inter hereditatem Gertrudis 

relicte quondam Gheerlaci de Keeldonc ex uno #et inter Berte van der 

Horst ex alio# item ex dimidio iugero terre sito in dicta parochia in 

dicto loco die Lange Weijden vocato inter hereditatem Johannis de Zanbeke 

de Os ex uno et inter hereditatem Delije dicte Grieten dochter ex alio 

item ex quatuor et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco 

dicto Ver Ghezen Hoeve inter hereditatem abbatis de sancto Trudone ex uno 

et inter Johannis dicti sMeijers ex alio item ex quatuor et dimidio hont 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Cort Weijden inter 

hereditatem capituli Leodiensis ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: 

Clijngeberch) de Tefelen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

(dg: capitulo) dominorum fundi exinde solvendis promisit (dg: super) 

insuper dictus venditor et cum eo dictus Zibertus die Welghe eius (dg: 

frater) pater indivisi super (dg: haenda et) super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum quinta post (dg: Scolastice) 

Marcelli. 

 

BP 1179 p 323r 02 do 18-01-1392. 

Rijxkinus zv Arnoldus Crulliarts verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rijxkinus filius Arnoldi Crulliarts (dg: s) prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 323r 03 do 18-01-1392. 

Petrus zvw Petrus Berniers soen verkocht aan Johannes Becker zvw Johannes 

Heirde bakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een akker, gnd die Suijnt, in Erp, ter 

plaatse gnd Seint, tussen Henricus Goeswijns enerzijds en Thomas gnd Mont 

anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Petri Berniers soen hereditarie vendidit Johanni 

Becker filio quondam Johannis Heirde pistoris hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 
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Domini et in Busco tradendam ex quodam agro dicto die Suijnt sito in 

parochia de Erpe #in loco dicto die Seijnt# inter hereditatem Henrici 

Goeswijns ex uno et inter hereditates Thome dicti Mont ex alio (dg: item) 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) 

datum supra. 

 

BP 1179 p 323r 04 vr 19-01-1392. 

Egidius zvw Henricus Moelner van Herlaer droeg over aan Petrus die Laet 22 

Hollandse gulden, aan hem beloofd2 door Ancelmus zvw Henricus Willems. 

 

Egidius filius quondam Henrici Moelner de Herlaer viginti #duos# aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie promissos sibi ab 

Ancelmo filio quondam Henrici Willems prout in litteris supportavit Petro 

die Laet cum litteris et jure (dg: pro). Testes Tijt et Vladeracken datum 

sexta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 323r 05 vr 19-01-1392. 

Rutgherus die Rademaker van Screvenbroec, Henricus Boets soen van Stommelen 

en Henricus Buc zv Theodericus Buc beloofden aan Rutgherus van Boemel zv 

Rutgherus 75 Gelderse gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, op 

zondag Invocavit aanstaande (zo 03-03-1392) te betalen. 

 

Rutgherus die Rademaker de Screvenbroec et Henricus Boets soen van 

Stommelen et Henricus Buc filius Theoderici Buc promiserunt indivisi 

super omnia Rutghero de Boemel filio Rutgheri septuaginta quinque Gelre 

gulden seu pro quolibet gulden XXXIII gemeijn placken ad dominicam 

invocavit proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 323r 06 vr 19-01-1392. 

Voornoemde Rutgherus en Henricus Boets soen beloofden voornoemde Henricus 

Buc schadeloos te houden. 

 

{met haal verbonden met BP 1179 p 323r 08}. 

Dicti Rutgherus et Henricus Boets soen promiserunt dictum Henricum Buc 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 323r 07 vr 19-01-1392. 

Rutgherus die Rademaker van Screvenbroec, Henricus Boets soen van Stommelen 

en Henricus Buc zv Theodericus Buc beloofden aan Rutgherus van Boemel zv 

Rutgherus 43¾ Gelderse gulden, 33 gemene plakken voor 1 Gelderse gulden 

gerekend, op zondag Invocavit aanstaande (zo 03-03-1392) te betalen. 

 

Rutgherus die Rademaker de Screvenbroec et Henricus Boets soen de 

Stommelen et Henricus Buc filius Theoderici Buc promiserunt Rutghero de 

Boemel filio Rutgheri XLIIII Gelre gulden monete Gelrie seu pro quolibet 

Gelre gulden (dg: XXXIIII) XXXIII gemeijn placken (dg: ad) pro quolibet 

gulden minus quarta parte unius Gelre gulden ad (dg: festum) dominicam 

invocavit proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 323r 08 vr 19-01-1392. 

De twee eersten beloofden Henricus Buc schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos {met haal verbonden met BP 1179 p 323r 06}. 

Duo primi promiserunt Henricum Buc indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 323r 09 za 20-01-1392. 

Jacobus van Loeven beloofde aan Johannes van Beke zv Philippus een 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 036r 10 do 23-04-1388, belofte op 25-12-1388 22 Holland 

gulden te betalen. 
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n-erfcijns van 10 oude schilden, met Sint-Paulus-Bekering te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land, gnd Scherijs Brake, in Vught Sint-Petrus, 

tussen Johannes Bestman enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 1½ dagmaat 

beemd, in die Maet, tussen erfgoed van het gasthuis van Den Bosch enerzijds 

en Arnoldus van der Haseldonc anderzijds, (3) 1 zesterzaad land met 

gebouwen, aldaar, tussen voornoemde Arnoldus van der Haseldonc enerzijds en 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds. 

 

Jacobus de Loeven promisit se daturum Johanni de Beke filio Philippi 

hereditarium censum decem aude scilde hereditarie ad conversionem Pauli 

ex pecia terre dicta (dg: Z) Scherijs Brake sita in parochia sancti Petri 

de Vucht inter hereditatem Johannis (dg: Bessellen ex uno) Bestman ex uno 

et inter communitatem ex alio atque ex una et dimidia diurnatis prati 

sitis in die Maet inter hereditatem spectantem ad hospitale de Busco ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi van der Haseldonc ex alio item ex 

sextariata terre sita ibidem inter hereditatem Arnoldi van der Haseldonc 

predicti ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex 

alio atque ex edificiis in dicta sextariata terre sitis ut dicebat. 

Testes Tijt et Vladeracken datum in die Sebastiani. 

 

BP 1179 p 323r 10 za 20-01-1392. 

Willelmus Houbraken droeg over aan Henricus Dicbier heer van Mierle (1) een 

erfgoed, gelegen tussen de gemeint van Stiphout, Nuenen en Wetten, welk 

erfgoed reikt vanaf een paal gnd tScoetken tot aan een paal gnd Quedelsberg 

en vanaf voornoemde plaats gnd Quedelsberg tot aan een huis gnd Berthens 

Huis van Colle, en vanaf dit huis tot aan de dingbank gnd tGericht van 

Philippus van de Gheldorp en voorts vanaf de eerstgenoemde paal tScoetken 

naast de dingbank gnd tGericht van Henricus van Mierle, strekkend tot aan 

deze dingbank gnd tGericht van Philippus van Gheldorp, welk erfgoed 

Willelmus nu bezit, en dat hij van de ontvangers van de hertogin verworven 

had, (2) een deel heide, aan een kant op de paal tussen de hoeve gnd Melijs 

Hoeve en aan de plaats gnd tot Rielre Hoeve, de dingbank gnd dat Gericht 

van Hoerne beneden {p.324v} aan de plaats gnd tot Poderschebroek, welk deel 

voornoemde Willelmus verworven had van wijlen Alardus van Os ontvanger van 

Brabant en hr Johannes van Tula ontvanger van de villicacie van Den Bosch, 

belast met de hertogencijns, waarvoor voornoemde Willelmus deze erfgoederen 

in cijns verkregen had. 

 

Willelmus Houbraken (dg: quandam partem communitatis et) quandam 

hereditatem ad se spectantem que hereditas sita est infra limites 

infrascriptos scilicet inter communitatem de Stiphout de Nuenen et de 

Wetten cum eius attinentiis (dg: videlicet) et que hereditas tendit a 

quodam palo dicto communiter tScoetken et a dicto palo ad palum dictum 

Quedelsberghe et a dicto loco Quedelsberge vocato ad quandam domum (dg: 

qua) dictam Berthens Huijs van Colle atque a dicta domo ad (dg: judicium) 

#jurisdictionem# dictam tGhericht Philippi de Gheldorp et iterum a primo 

palo tScoetken vocato contigue iuxta (dg: judicium) #jurisdictionem# 

dictam tGhericht #Henrici# de Mierle tendentem ad dictum (dg: judicium) 

#jurisdictionem# dictam tGhericht dicti Philippi de Gheldorp prout ibidem 

est sita quam hereditatem dictus (dg: Henricus) Willelmus nunc ad se 

spectare dicebat et quam erga receptores domini nostri ducisse acquisivit 

ut dicebat item quandam (dg: partem hereditatis hereditatem) partem 

merice sitam infra limites infrascriptos ab uno latere supra palum inter 

mansum dictum communiter Melijs Hoeve et ad locum dictum tot Rielre Hoeve 

ad (dg: judicium) #jurisdictionem# dictam dat Ghericht van Hoerne 

inferius 

 

1179 mf5 E 03 p. 324. 

 in die Sebastiani: zaterdag 20-01-1392. 

 Quarta post Agnetis: woensdag 24-01-1392. 

 in die Agnetis: zondag 21-01-1392. 



Bosch’ Protocol jaar 1392 04. 

 

13 

 in crastino Agnetis: maandag 22-01-1392. 

 Tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1392. 

 

BP 1179 p 324v 01 za 20-01-1392. 

(dg: versus a locum dictum) ad locum dictum #tot# Poderschebroec prout 

ibidem est sita quam dictus Willelmus erga #quondam# Alardum de Os (dg: 

.) receptorem Brabancie et #dominum# Johannem de Tula receptorem 

villicacionis de Busco acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico Dicbier domino de Mierle simul cum omnibus litteris qua habuit 

mencionem de premissis facientibus promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu domini ducis pro quo 

dictus Willelmus dictas hereditates ad censum acquisiverat ut. Testes 

(dg: ..) Aa et Rover datum in die Sebastiani. 

 

BP 1179 p 324v 02 wo 24-01-1392. 

Matheus Quap verkocht aan Elisabeth dvw Andreas Molle een n-erfpacht van 1 

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

jaar (zo 02-02-1393), gaande uit de helft van een hoeve in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Boerdmans Hoeve, van welke hoeve de andere helft 

behoort aan Johannes van Beke zv Philippus, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Matheus Quap hereditarie vendidit Elisabeth filie quondam Andree Molle 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum ex medietate ad se 

spectante cuiusdam mansi siti in parochia de Vucht sancti Petri et ex 

eius attinentiis (dg: de quo) ad locum dictum Boerdmans Hoeven de quo 

manso altera medietas ad Johannem de Beke filium Philippi pertinet ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

ducis ex dicta medietate solvendo et sufficientem facere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum quarta post Agnetis. 

 

BP 1179 p 324v 03 ±wo 24-01-1392. 

Reijnkinus zvw Johannes ..ers soen droeg over aan Henricus van Hedel, tbv 

mr Wolphardus van Ghiessen, 2¼ vadem in Maren, ter plaatse gnd die Delen, 

beiderzijds tussen voornoemde mr Wolphardus, belast met zegedijk. 

 

(dg: R) Reijnkinus filius quondam Johannis ..ers soen duas vadem et 

quartam partem unius mensure dicte vadem sitas in parochia de Maren in 

loco dicto die Delen inter hereditates magistri Wolphardi de Ghiessen ex 

utroque latere ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Hedel ad 

opus dicti magistri Wolphardi promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto zegedike ad eas spectante. 

 

BP 1179 p 324v 04 za 20-01-1392. 

Gheerlacus zv Daniel gnd Joseph verkocht aan Aleidis wv Arnoldus van der 

Bolst een n-erfcijns van 11 pond geld, een helft te betalen met Lichtmis en 

de andere helft met Sint-Remigius, voor het eerst met Lichtmis over een 

jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in 

het Broodhuis, tussen de kamer van Arnoldus Berwout enerzijds en het 

vleeshuis anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 8 pond voornoemd 

geld b-erfcijns. 

 

Gheerlacus filius Danielis dicti Joseph hereditarie vendidit Aleidi 

relicte quondam Arnoldi van der Bolst hereditarium censum undecim 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim purificationis et mediatim 

Remigii et pro primo solucionis termino a purificationis proxime ultra 

annum ex camera cum eius fundo sita in (dg: dicta dat) #Busco# domo dicta 

dat Broethuijs inter cameram Arnoldi Berwout ex uno et inter macellum ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et octo libris hereditarii 
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census dicte monete prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Willelmus et Rover datum in die Sebastiani. 

 

BP 1179 p 324v 05 za 20-01-1392. 

Elisabeth dvw Hermannus van Meerwijc verkocht aan Johannes van Straten ½ 

morgen land in Empel, ter plaatse gnd Polsbroek, in het laatste kamp. 

Verkoopster en haar natuurlijke zoon Jacobus beloofden garantie. 

 

Elisabeth filia quondam Hermanni de Meerwijc cum tutore (dg: . ...) 

dimidium juger terre situm in parochia de Empel in loco dicto Polsbroec 

in extremo campo prout ibidem est situm et ad ipsam dinoscitur pertinere 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Straten promittentes cum 

tutore et cum ea Jacobus eius filius naturalis warandiam tamquam de vero 

allodio et obligationem deponere. Testes Willelmus et Rover datum. 

 

BP 1179 p 324v 06 zo 21-01-1392. 

Petrus Loeder verkocht aan Johannes Moerken van Bucstel een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar 

(zo 02-02-1393), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straatje 

dat loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur, tussen erfgoed van 

Johannes wollenklerenwever enerzijds en de stadsmuur anderzijds, reeds 

belast met 1 oude groot aan de hertog en een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Petrus Loeder hereditarie vendidit Johanni Moerken de Bucstel 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum ex domo et area sita in Busco in 

viculo (dg: tend) tendente a vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco 

inter hereditatem Johannis texoris! laneorum ex uno et inter murum oppidi 

de Busco ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno antiquo grosso domino nostro duci et hereditario censu trium 

librarum monete inde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Willelmus et Neijnsel datum in die Agnetis. 

 

BP 1179 p 324v 07 ma 22-01-1392. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus beloofde aan Nicholaus Spijrinc Meus soen 16 

Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 24-

03-1392) te betalen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi promisit Nicholao Spijrinc Meus 

soen (dg: XVI) XVI Gelre gulden vel valorem ad letare Iherusalem proxime 

futuram persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1179 p 324v 08 di 23-01-1392. 

Gerardus Scarpenborch, Arnoldus Jutten soen en Willelmus Prochiaens 

beloofden aan Rolandus Turello 20 oude Franse schilden met Pasen aanstaande 

(zo 14-04-1392; 8+29+31+14=82 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: Arnoldus Yden soen Willelmus dictus pro Prochiaeus) Gerardus 

Scarpenborch Arnoldus (dg: Yden) #Jutten# soen et Willelmus Prochiaens 

promiserunt (dg: Ph) Rolando Turello viginti aude scilde Francie ad 

pascha proxime persolvendos pena II. Testes Rover et Tijt datum 3a post 

Agnetis. 

 

BP 1179 p 324v 09 di 23-01-1392. 

Emondus van Zoelen en zijn vrouw Bela beloofden aan Marcelius Ridderken 58 

gulden, 30 plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 14-04-

1392) te betalen. 

 

Emondus de Zoelen et Bela eius uxor promiserunt Marcelio Ridderken LVIII 

gulden scilicet XXX placken pro quolibet ad pasca proxime persolvendos. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 324v 10 di 23-01-1392. 

Petrus van Gheffen beloofde aan Moers Gilijs soen van Lieshout 47 Hollandse 

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

 

Petrus de Gheffen promisit !Moers Gilijs soen de Lieshout XLVII Hollant 

gulden (dg: ad J) vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

Tijt et Raet datum ut supra. 

 

BP 1179 p 324v 11 di 23-01-1392. 

Albertus Boc van Lijt en Johannes Boc van den Beirgulen beloofden aan 

Philippus Jozollo 30 Franse schilden, met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392; 

8+29+31+14=82 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Albertus Boc de Lijt et Johannes Boc van den Beirgulen promiserunt 

Philippo Jozollo XXX scuta Francie ad pasca proxime persolvendos pena II. 

Testes Rover et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 324v 12 di 23-01-1392. 

Egidius Willems soen ev Richmodis, en Gerardus zvw Arnoldus Truden soen ev 

Mechtildis, dvw Petrus zvw Boudewinus van der Water, verkochten aan Jacobus 

zvw Arnoldus gnd ?Roeden soen ¼ deel in een stuk land, in Gestel bij 

Herlaer, onder de vrijdom van Den Bosch, naast wijlen hr Eustacius gnd van 

Brakel ridder enerzijds en erfgoed van het gasthuis van Den Bosch 

anderzijds, welk ¼ deel wijlen voornoemde Petrus verworven had van Henricus 

van Westen, en dat nu aan hen behoort. 

 

Egidius Willems soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Richmodis 

sue uxoris et Gerardus filius quondam Arnoldi Truden soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filiarum quondam Petri 

filii quondam Boudewini van der Water quartam partem in quadam pecia 

terre et eius attinentiis sita in parochia de Gestel prope Herlaer infra 

libertatem de Busco iuxta hereditatem quondam domini Eustacii dicti de 

Brakel militis ex uno et inter hereditatem hospitalis de Busco quam 

quartam partem dictus quondam Petrus erga Henricum de Westen acquisiverat 

prout in litteris et quam nunc ad se pertinere dicebant hereditarie 

vendiderunt Jacobo filio quondam Arnoldi dicti [?Ro]eden soen #{in 

margine sinistra:} supportaverunt cum litteris et jure# promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Petri #et 

eius ?fratrum# deponere. 

 

BP 1179 p 324v 13 di 23-01-1392. 

Voornoemde Egidius Willems soen ev Richmodis, en Gerardus zvw Arnoldus 

Truden soen ev Mechtildis, dvw Petrus zvw Boudewinus van der Water, 

verkochten aan Jacobus zvw Arnoldus gnd ?Roeden soen een stuk land onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op de Dungen, tussen voornoemde 

Petrus zvw Boudekinus van der Water enerzijds en {p.325} broers en zusters 

van Johannes gnd van Maren anderzijds, strekkend met een eind aan een 

gemene weg, aan voornoemde wijlen Petrus zvw voornoemde Boudewinus verkocht 

door Wellinus zvw Truda gnd van der Bittersdonc. 

 

Dicti Egidius et Gerardus ut supra peciam terre sitam infra libertartem 

oppidi de Busco ad locum dictum op de Dunghen inter hereditatem dicti 

Petri filii quondam (dg: Boudewini) #Boudekini# van der Water ex uno et 

inter 

 

1179 mf5 E 04 p. 325. 

 Tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1392. 

 Quarta post Agnetis: woensdag 24-01-1392. 
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BP 1179 p 325r 01 di 23-01-1392. 

hereditatem fratrum et sororum Johannis dicti de Maren ex alio tendentem 

cum uno fine ad quandam communem platheam venditam dicto quondam Petro 

filio eiusdem quondam Boudewini a Wellino filio quondam Trude dicte van 

der Bittersdonc prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Jacobo filio quondam Arnoldi dicti [?Ro]eden soen 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Petri et eius heredum 

deponere. Testes Neijnsel et Raet datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1179 p 325r 02 di 23-01-1392. 

Emondus zv Henricus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

filius. 

Emondus Henrici de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 325r 03 wo 24-01-1392. 

Arnoldus, Henricus en Bela, kvw Arnoldus Duijsche, en Henricus van Beke ev 

Maria dvw voornoemde Arnoldus Duijsche verkochten aan Johannes van 

Tephelen3 zvw Alardus gnd Heijlwigen soen szvw voornoemde Arnoldus 

Duijssche 4/5 deel in de achterste helft van een huis en erf, dat was van 

wijlen Arnoldus gnd Broc, in Den Bosch, aan de Markt, met ondergrond en 

toebehoren, en met de helft van de tussenwand tussen deze achterste en de 

voorste helft, welke voorste helft behoort aan Arnoldus Wonder, deze 

achterste helft gelegen tussen een straat die loopt van de Markt naar de 

Gevangenenpoort enerzijds en Johannes Steen ketelaar anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Duijsche verkocht door Goessuinus zv Andreas van 

Bernheze (dg: en een erfgoed, waarop de stal van wijlen Arnoldus Broc 

stond, in Den Bosch, naast de Gevangenpoort, in een straatje dat loopt 

naast voornoemde poort naar het water, tussen erfgoed van Nicholaus van 

Berkel enerzijds en Theodericus Scout anderzijds, en een erfgoed waarop een 

huis, gnd een varkenskooi, van wijlen voornoemde Arnoldus Duijsche stond, 

aldaar, onder een boog van de oude stadsmuur, met gebouwen, aan wijlen 

voornoemde Arnoldus Duijssche verkocht door Goessuinus zv Andreas van 

Bernheze). De brief overhandigen aan Ludinc van Uden en Arnoldus Wonder. 

 

Arnoldus Henricus et Bela liberi quondam Arnoldi Duijsche #cum tutore# et 

Henricus de Beke maritus et tutor legitimus ut asserebat Marie sue uxoris 

filie dicti quondam Arnoldi Duijsche #quatuor quintas partes ad se 

spectantes in# posteriore medietate totius domus et aree que fuerat 

quondam Arnoldi dicti Broc site in Busco ad forum cum eiusdem medietatis 

posterioris fundo attinentiis et juribus universis et cum medietate 

parietis interstitialis stantis inter dictam medietatem posteriorem et 

inter reliquam medietatem anteriorem dicte domus et aree spectantem ad 

Arnoldum Wonder prout huiusmodi medietas (dg: posterior s) posterior sita 

est inter vicum tendentem a dicto foro versus portam captivorum ex uno et 

inter hereditatem Johannis Steen cacabarii ex alio venditam dicto quondam 

Arnoldo Duijsche a Goessuino filio Andree de (dg: Berlikem) #Bernheze# 

prout in litteris (dg: atque quandam hereditatem in qua stabulus quondam 

Arnoldi Broc stare consuevit sitam in Busco iuxta portam captivorum in 

viculo tendente iuxta dictam portam versus aquam inter hereditatem 

Nicholai de Berkel ex uno et inter hereditatem Theoderici Scout ex alio 

atque quandam hereditatem in qua domus dicta een verkens koij dicti 

quondam Arnoldi D[uijsche] stare consuevit sitam ibidem sub quodam arcu 

dicto boeghe antiqui muri oppidi de Busco cum edificiis in hiis 

                         
3 Zie → BP 1190 f 254r 03 vr 10-09-1417 (2), Ghisbertus Wonder zvw Arnoldus Wonder zvw 
Johannes Wonder voor 2/3 deel en Johannes zv Willelmus Reijnsen van Broegel ev Hadewigis dvw 

voornoemde Arnoldus Wonder verkochten aan Willelmus Keijmpe bakker de helft van de achterste 

helft van een geheel het huis en erf, welk achterste deel Engbertus Ludinc zvw Jacobus van 

Uden en Arnoldus Wonder gekocht hadden van Johannes van Tefelen zvw Alardus Heijlwigen soen ev 

Elizabeth dvw Arnoldus Duijssche. 
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consistentibus venditas dicto quondam Arnoldo Duijssche a Goessuino filio 

Andree de Bernheze prout in litteris) litteris hereditarie vendiderunt 

Johanni de Tephelen filio quondam Alardi dicti Heijlwigen soen genero 

dicti quondam Arnoldi Duijssche supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes #indivisi# ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

dicti quondam Arnoldi Duijssche deponere. Testes Rover et Raet datum 

quarta post Agnetis. Tradetur littera !Ludinc de Uden et Arnoldo Wonder. 

 

BP 1179 p 325r 04 wo 24-01-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan Bela dvw Arnoldus Duijsche 68 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

-. 

Dictus emptor promisit Bele filie quondam Arnoldi Duijsche LXVIII Hollant 

gulden vel valorem a purificationis proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 325r 05 wo 24-01-1392. 

Ghibo Herinc zvw Godefridus Moelner verhuurde aan Henricus Wolf en diens 

vrouw Aleidis dv Everardus Voet van Enscot 1/3 deel van een kamp gnd des 

Papen Kamp, in Empel, tussen Willelmus van der Poerten enerzijds en 

Henricus Aben anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (za 11-11-1391), belast met lasten. 

 

Ghibo Herinc filius quondam Godefridi Moelner terciam partem ad se 

spectantem cuiusdam campi dicti des Papen Camp siti in jurisdictione de 

Empel inter hereditatem Willelmi van der Poerten ex uno et inter 

hereditatem Henrici Aben ex alio ut dicebat locavit etc Henrico Wolf et 

Aleidi eius uxori filie (dg: quondam) Everardi Voet de Enscot ab eisdem 

ad spacium octo annorum a festo Martini proxime preterito subsequentium 

possidendam promittens warandiam dicto tempore durante et obligationem 

deponere exceptis oneribus ad predictam terciam partem spectantibus. 

Testes Willelmus et Tijt datum quarta post Agnetis. 

 

BP 1179 p 325r 06 wo 24-01-1392. 

Willelmus van Langhelaer beloofde aan Albertus Wael, tbv Elisabeth wv 

Egidius Boijen, 20 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar 

(zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Willelmus de Langhelaer promisit Alberto Wael ad opus Elisabeth relicte 

quondam Egidii Boijen XX (dg: Holl) #Gelrie# gulden vel valorem (dg: ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos) a festo purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 325r 07 wo 24-01-1392. 

Arnoldus Rover zvw Arnoldus Boest verkocht aan Jacobus van den Hoevel zvw 

Lambertus van den Hoevel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een hoeve, in Heeswijk, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 3 mud rogge. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Arnoldi Boest hereditarie vendidit Jacobo 

van den Hoevel filio quondam Lamberti van den Hoevel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex manso ipsius venditoris sito in parochia de 

Hezewijc et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis inde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Willelmus et Tijt datum quarta post Agnetis. 
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BP 1179 p 325r 08 wo 24-01-1392. 

Johannes Enode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Enode prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 325r 09 wo 24-01-1392. 

Johannes van der Stripe en Goessuinus Mutsaert beloofden aan Rolandus 

Turello 18 oude Franse schilden, met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392; 

7+29+31+14=81 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes van der Stripe Goessuinus Mutsaert promiserunt Rolando Turello 

XVIII aude scilde Francie ad pascha proxime persolvendos pena II. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 325r 10 wo 24-01-1392. 
Reijnerus van Mechelen was gegoed in de Kolperstraat (BP 1175 f 009r 03 za 22-01-1368). 

Wellinus Scilder maande4 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 

mud rogge en van een b-erfcijns van 4 pond, welke pacht en cijns Arnoldus 

Hessel zv Reijnerus van Mechelen levert en betaalt, gaande uit erfgoederen 

in Tilburg en uit een huis en erf, eertijds van voornoemde Reijnerus, in 

Den Bosch. 

 

Wellinus Scilder hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis atque 

hereditarium censum IIIIor librarum quos paccionem et censum predictos 

Arnoldus Hessel filius Reijneri de Mechelen annuatim solvere tenetur ex 

hereditatibus sitis in Tilborch atque ex domo et area que fuerant dicti 

Reijneri sita in Busco ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Rover et 

Raet datum quarta post Agnetis. 

 

BP 1179 p 325r 11 wo 24-01-1392. 

Voornoemde Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, aan hem verkocht door Petrus zvw Reijnerus van 

Mechelen. 

 

Dictus Wellinus hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum sibi a Petro 

filio quondam Reijneri de Mechelen prout in litteris monuit de tribus 

annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 325r 12 wo 24-01-1392. 

Voornoemde Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois voor 16 penningen gerekend, 

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

uit ½ akker in Oss, welke cijns aan hem was verkocht door Henricus 

Goetkijnt zadelmaker. 

 

Dictus Wellinus hereditarium censum XX solidorum grosso Turonensi denario 

etc pro XVI denariis computato solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex dimidio agro terre sito in Os venditum sibi ab 

Henrico Goetkijnt selliparo prout in litteris monuit de tribus annis. 

Testes datum ut supra. 

 

1179 mf5 E 05 p. 326. 

 Quarta post Agnetis: woensdag 24-01-1392. 

 anno nonagesimo primo mensis januarii in profesto conversionis Pauli 

  pontificis Bonifacii noni anno tercio: woensdag 24-01-1392. 

 in conversionis Pauli: donderdag 25-01-1392. 

 anno nonagesimo secundo in festo conversionis Pauli 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 138v 03 vr 28-01-1390, zelfde maning. 
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  pontificis Bonifacii IX anno tercio: donderdag 25-01-1392. 

 

BP 1179 p 326v 01 wo 24-01-1392. 

Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven ev Aleidis dv mr Johannes Goutsmijt 

szvw Henricus van Arkel verkocht aan Johannes Berwout zv Johannes Berwout 

een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Ghibo 

gnd van den Gheijn enerzijds en het stenen huis van voornoemde mr Johannes 

anderzijds, met het recht te mogen bouwen in de stenen muur tussen 

voornoemd stenen huis van mr Johannes en het eerstgenoemde huis, welk 

eerstgenoemd huis en erf voornoemde mr Johannes geschonken had aan 

voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Aleijdis, belast met voorwaarden in de 

brief vermeld. 

 

Arnoldus filius Hermanni de Eijndoven maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleidis sue uxoris filie magistri Johannis Goutsmijt generi 

quondam Henrici de Arkel domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Ghibonis dicti van den Gheijn ex uno latere et inter 

domum lapideam dicti magistri Johannis ex alio simul jure edificandi in 

muro lapideo sito inter dictam domum lapideam dicti magistri Johannis et 

inter primodictam domum prout huiusmodi domus primodicta in dicto muro 

lapideo ibidem ad presens est edificata quam domum et aream primodictam 

dictus magister Johannes dicto Arnoldo cum dicta Aleijde sua uxore filia 

dicti magistri nomine dotis ad jus oppidi de Busco supportaverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni Berwout filio Johannis Berwout 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis condicionibus in dictis litteris 

contentis. Testes Tijt et Vladeracken datum quarta post Agnetis. 

 

BP 1179 p 326v 02 wo 24-01-1392. 

Jacobus Dunnecop bontwerker zvw Godefridus Dunnecop verkocht aan Goessuinus 

nzvw Johannes zv Boudewinus Appelman de helft5 van een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, aan voornoemde Jacobus verkocht door Petrus zvw 

Arnoldus Kelneer van Lijttoijen kramer. 

 

Jacobus Dunnecop pellifex filius quondam Godefridi Dunnecop medietatem 

domus et aree site in Busco in vico ecclesie venditam dicto Jacobo a 

Petro filio quondam Arnoldi Kelneer de Lijttoijen institore prout in 

litteris hereditarie vendidit Goessuino filio naturali quondam Johannis 

filii Boudewini Appelman supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Tijt et Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 326v 03 wo 24-01-1392. 

Godefridus Mostaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Mostaert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 326v 04 wo 24-01-1392. 

Voornoemde Goessuinus beloofde aan voornoemde Jacobus een n-erfcijns van 6 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde helft van het 

huis en erf. 

 

Dictus Goessuinus promisit se daturum dicto Jacobo hereditarium censum 

sex librarum monete hereditarie in festo nativitatis Domini ex dicta 

medietate domus et aree predicte. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 326v 05 wo 24-01-1392. 

Voornoemde Goessuinus beloofde aan voornoemde Jacobus 70 Hollandse gulden 

                         
5 Zie → BP 1183 f 215v 06 wo 21-11-1403, verkoop van de helft. 
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of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Dictus Goessuinus promisit dicto Jacobo LXX Hollant guden! vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 326v 06 wo 24-01-1392. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Sint-Jan over 3 jaar (do 24-06-1395), 

elke pond van voornoemde cijns van 6 pond met 10 Gelderse gulden of de 

waarde, en met de dan komende cijns naar rata van de verstreken tijd. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes van den Kloot, Jacobus 

Stevens en Jacobus Tijt. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: a festo nativitatis Johannis #ad spacium trium 

annorum#) infra hinc et festum nativitatis Johannis proxime futurum et ad 

spacium trium annorum post festum nativitatis Johannis proxime futurum 

sine medio sequentium semper dicto spacio pendente (dg: qualibet libram 

cum X) quamlibet libram dicti census sex librarum cum X Gelre gulden seu 

valorem et cum pecunia census redempti pro rata temporis tunc preteriti 

promittens ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo 

Jacobo Stevens Jacobo Tijt datum anno nonagesimo primo mensis januarii 

die scilicet in profesto conversionis Pauli hora (dg: com) vesperarum 

pontificis Bonifacii noni anno tercio. 

 

BP 1179 p 326v 07 wo 24-01-1392. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen, geheel of gedeeltelijk. 

 

+. 

Et poterit redimere dictum censum semel vel in parte (dg: prout .) 

 

BP 1179 p 326v 08 wo 24-01-1392. 

Jacobus zvw Theodericus Luwe van Empel verhuurde aan Jacobus Stevens soen 

en Gerardus Ruver een kamp van eerstgenoemde Jacobus, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd Beemden, tussen erfg vw Theodericus Nobels enerzijds en 

Hermannus Scut zv Henricus gnd Jonghe Heijne anderzijds, voor een periode 

van 3 jaar, ingaande heden, per jaar voor 25 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis te betalen, belast met de sloot die bij dit kamp hoort. 

 

Jacobus filius quondam Theoderici Luwe de Empel quendam campum dicti 

Jacobi situm in jurisdictione de Merewijc in loco dicto Beemden inter 

hereditatem (dg: Th liberorum) heredum quondam Theoderici Nobels ex uno 

et inter hereditatem Hermanni Scut filii Henrici dicti Jonghe Heijne ex 

alio locavit recto locacionis modo Jacobo Stevens soen et Gerardo Ruver 

ab eisdem ad spacium trium annorum datum presentium sine medio sequentium 

possidendum (dg: pro) anno quolibet dictorum trium annorum pro XXV 

Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

trium annorum nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

fossato dicto sloet ad dictum campum spectante. Quo facto repromiserunt 

indivisi super omnia et quod ipsi dictam sloten in bona disposicione 

dictis tribus annis pendentibus observabunt. Testes #datum# supra. 

 

BP 1179 p 326v 09 do 25-01-1392. 

Arnoldus van Scijnle nzvw hr Leonius van Scijnle verkocht aan Johannes zvw 

Arnoldus Ghisellen soen een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Erp, 

tussen Willelmus zv Lucas van Erpe enerzijds en de gemeint van Erpe 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes zvw Arnoldus 

Ghisellen soen, zoals deze goederen behoorden aan Adam en Bela, nkvw 

Arnoldus Snavel, belast met cijnzen. De brief overhandigen aan Nijcholaus 

van Colen goudsmid. 
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Tradetur littera Nijcholao de Colen aurifabro. 

Arnoldus de Scijnle filius naturalis quondam domini Leonii de Scijnle 

domum et ortum cum hereditatibus ipsis adiacentibus sitos in parochia de 

Erpe inter hereditatem Willelmi filii Luce de Erpe ex uno et inter 

communitatem de Erpe ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

Johannis filii quondam Arnoldi Ghisellen soen prout ibidem sunt site et 

ad Adam et Belam pueros naturales quondam Arnoldi Snavel pertinere 

consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio dicti 

quondam Arnoldi Ghisellen soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus de jure solvendis. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum in conversionis Pauli. 

 

BP 1179 p 326v 10 do 25-01-1392. 

Arnoldus zv Henricus Snavel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius (dg: quo) Henrici Snavel prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 326v 11 do 25-01-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 34 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXIIII Gelre gulden vel valorem 

ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 326v 12 do 25-01-1392. 

Johannes zvw Arnoldus Ghisellen soen verkocht aan Johannes zv Arnoldus van 

Herwaerden een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd op de Hoeven, tussen Gerardus zvw Gerardus van Ghiersberch 

enerzijds en Nicholaus van der Hoeven anderzijds, belast met 5 penning 

hertogencijns, 21½ penning aan de naburen van Nistelrode en een b-erfpacht 

van 14 lopen rogge en 1 zester raapzaad. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Ghisellen soen domum ortum cum 

hereditatibus ipsis adiacentibus sitos in parochia de Nijsterle ad locum 

dictum op den Hoeven inter hereditatem Gerardi filii quondam Gerardi de 

Ghiersberch ex uno et inter hereditatem Nicholai van der Hoeven ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio (dg: quondam Ghib) Arnoldi 

de Herwaerden promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

quinque denariis domino duci atque XXIJ denariis vicinis de Nijsterle 

item hereditaria paccioene XIIII lopinorum siliginis et unius sextarii 

seminis raparum inde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 326v 13 do 25-01-1392. 

Ghibo zv Nijcholaus van Meersel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo filius Nijcholai de Meersel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 326v 14 do 25-01-1392. 

Voornoemde Johannes zv Arnoldus van Herwarden beloofde aan voornoemde 

Johannes zvw Arnoldus Ghisellen soen een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-

02-1393), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus #Johannes# filius Arnoldi de Herwarden promisit se daturum dicto 

Johanni filio quondam Arnoldi Ghisellen soen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et 

pro primo ultra annum ex predictis hereditatibus. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 326v 15 do 25-01-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande, met 

80 Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in aanwezigheid van Johannes 

van de Kloot, Henricus Loenman en Nijcholaus van Colen goudsmid. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post festum purificationis 

proxime futurum (dg: n) sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum octoginta Gelre gulden seu valorem et #cum# paccione et cum 

arrestadiis promittens ut in forma. Acta in Camera. O/ {hier BP 1179 p 

326v 18 invoegen}. 

 

BP 1179 p 326v 16 do 25-01-1392. 

Johannes zvw Johannes gnd Ommaet verkocht aan zijn broer Woltherus Backe 

zvw voornoemde Johannes Ommaet een b-erfpacht van 15 lopen rogge, Bossche 

maat, die Willelmus Ommaet beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen van wijlen voornoemde 

Johannes Ommaet, in Westilburg, bij de plaats gnd die Heuvel. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Ommaet hereditariam paccionem 

quindecim lopinorum siliginis mensure de Busco quam Willelmus Ommaet 

promiserat se daturum et soluturum primodicto Johanni hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex bonis dicti quondam Johannis Ommaet 

sitis in parochia de Westilborch prope locum dictum die Hoevel atque ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis prout in litteris 

hereditarie vendidit Wolthero Backe filio dicti quondam Johannis Ommaet 

#suo fratri# supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 326v 17 do 25-01-1392. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes gnd Ommaet verkocht aan zijn broer 

Woltherus Backe zvw voornoemde Johannes Ommaet een b-erfpacht van 5 lopen 

rogge, maat van Tilburg, die Johannes zvw Franco Laet met Lichtmis in 

Tilburg aan hem levert, gaande uit een huis en tuin, in Tilburg, aan de 

plaats gnd die Hasselt, tussen erfg vw Johannes van Boerden enerzijds en de 

gemene weg anderzijds. 

 

Dictus Johannes venditor hereditariam paccionem quinque lopinorum 

siliginis mensure de Tilborch quam Johannes filius quondam Franconis Laet 

sibi solvere tenetur purificationis et in Tilborch tradere ex domo et 

orto sitis in parochia de (dg: Wes) Tilborch ad locum dictum die Hasselt 

inter hereditatem heredum quondam Johannis de Boerden ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Wolthero Backe 

filio dicti quondam Johannis Ommaet #suo fratri# promittens warandiam et 

obligationem in dicta paccione deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 326v 18 do 25-01-1392. 

O/ {vervolg van BP 1179 p 326v 15}. 

presentibus Johanne de Globo Henrico Loenman Nijcholao de Colen aurifabro 

anno nonagesimo secundo in festo conversionis (dg: Pat) Pauli hora none 

pontificis Bonifacii IX anno [tercio]. 

 

1179 mf5 E 06 p. 327. 

 in conversione Pauli: donderdag 25-01-1392. 

 

BP 1179 p 327r 01 do 25-01-1392. 

Johannes zvw Johannes Ommaet verkocht aan zijn broer Wolterus gnd Backe zvw 

Johannes Ommaet zijn deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Tilburg, die Nicholaus gnd die Poncker met Lichtmis in Tilburg aan hem moet 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd Scappaerts Stuk, in Tilburg, ter 
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plaatse gnd ten Berkdijk, beiderzijds tussen voornoemde Nicholaus Poncker. 

 

Johannes filius quondam Johannis Ommaet totam partem et omne jus sibi 

quovis modo competentes in hereditaria paccione unius modii si[liginis] 

mensure de Tilborch quam Nicholaus dictus die Poncker solvere tenetur 

hereditarie purificationis et in !in Tilborch tradendam ex pecia terre 

dicta Scappaerts Stucke sita in parochia de Tilborch ad locum dictum ten 

Bercdijc inter hereditatem dicti Nicholai Poncker ex utroque latere et ex 

attinentiis dicte pecie terre ut dicebat hereditarie vendidit Woltero 

dicto Backe filio dicti quondam Johannis Ommaet #suo fratri# promittens 

warandiam et obligationem in dictis parte et jure deponere. Testes 

Willelmus et Neijnsel datum in conversione Pauli. 

 

BP 1179 p 327r 02 do 25-01-1392. 

Willelmus zvw Gerardus Tuerenhout verkocht aan Henricus Loenman een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en 2 steen vlas bereid tot de 

hekel, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 zesterzaad 

land, gnd die Brake, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, 

beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen, (2) 1 zesterzaad 

roggeland, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd After den Berg, beiderzijds 

tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen, (3) een stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen Henricus Noppen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, reeds belast met 6 penning grondcijns en 2 Vlaamse 

groten aan het klooster van Bijnderen. 

 

(dg: Willelmus) Willelmus filius quondam Gerardi Tuerenhout hereditarie 

vendidit Henrico Loenman hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco et duorum ponderum lini dictorum steen vlas paratorum ad 

scalcrum solvendam hereditarie in nativitatis Domini et in Busco tradere 

(dg: ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Houthem inter here) ex una sextariata terre 

(dg: siligin) dicta die Brake sita in parochia de Rode sancte Ode in loco 

dicto (dg: ten) Houthem inter hereditatem conventus de Bijnderen ex 

utroque latere coadiacentem item ex una sextariata terre siliginee sita 

in dicta parochia in loco ad (dg: locum) ?locum After den (dg: Berch) 

Berch inter hereditatem dicti conventus de Bijnderen (dg: ex uno et inter 

here) ex utroque latere coadiacentem item pecia! terre sita in dicta! 

parochia et loco inter hereditatem Henrici Noppen ex uno et inter 

communitatem ex alio (dg: item) ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: cens) sex 

(dg: ..) denariis census domino fundi et II grossis Flandrensis conventui 

de Bijnderen exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 03 do 25-01-1392. 

Zanderus van Rossem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zanderus de (dg: Roes) Rossem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 04 do 25-01-1392. 

Reijnerus van Mechelen gaf uit aan Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic 

(1) een beemd in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen hr Walterus van 

Beke priester enerzijds en Petrus Ravels anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden 

of de waarde, met Kerstmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Elizabeth tot onderpand (2) 4 lopen land in Haaren, ter plaatse 

gnd Gesel, in de akkers aldaar, beiderzijds tussen Gerardus Witloc, (3) een 

huis en tuin in Haaren, tussen Henricus gnd Lange Heijne enerzijds en de 

gemene weg anderzijds. 
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Reijnerus de Mechelen pratum quoddam situm in parochia de Haren in loco 

dicto Beilver inter hereditatem domini Walteri de Beke presbitri ex uno 

et inter hereditatem Petri Ravels ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Elizabeth filie quondam Henrici van den Hoernic ab 

eadem hereditarie possidendum pro censu domini ducis exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditario censu trium Hollant gulden seu valorem 

dando sibi a alio hereditarie nativitatis Domini (dg: promittens) ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et altera cum tutore repromisit et ad maiorem securitatem dicta 

Elizabeth cum tutore pecia! terre quatuor lopinos siliginis in semine 

capiente ad se spectantem sita in dicta parochia in loco dicto Ghisel in 

agris ibidem inter hereditatem Gerardi (dg: Wil) Witloc ex utroque latere 

coadiacentem (dg: ut dicebat ad pignus imposuit promittens cum tutore 

obligationem in dicta pecia terre existentem deponere excepto censu 

domini ducis exinde solvendo) et domum et ortum sitos in dicta parochia 

de Haren inter hereditatem Henrici dicti Lange Heijne ex uno et inter 

communem plateam ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 05 do 25-01-1392. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Reijnerus (1) 9 gulden, 30 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus (do 25-07-1392), 

(2) 4 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis over 

een jaar (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Dicta Elizabeth promisit dicto Reijnero (dg: noge) novem gulden scilicet 

XXX gemeijn placken pro quolibet gulden computato (?dg: ..) ad Jacobi 

atque IIII gulden scilicet XXX communes placken pro quolibet gulden 

computato a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 06 do 25-01-1392. 

Lambertus zv Johannes zvw Denkinus van den Huusberge verkocht aan Margareta 

dv Jacobus van Katsem een huis6, erf, 2 kamers met ondergrond en boomgaard, 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Beurde, tussen erfgoed van Bodo zvw Ghiso 

Timmerman enerzijds en poort en weg van Henricus Roempot anderzijds, 

hiervan uitgezonderd voor Mathijas Mutsart een erfgoed, voor 22 voet breed 

en 23½ voet achter richting het erfgoed van voornoemde Bodo, aan voornoemde 

Johannes zv Denkinus van Huijsbergen verkocht door Johannes gnd Heijmans 

soen. 

 

Lambertus filius Johannis filii quondam Denkini van den Huusberge (dg: 

qu) domum et aream et duas cameras cum earum fundis cum pomario quodam 

sitas in Busco ad locum dictum Buerde inter hereditatem Bodonis filii 

quondam Ghisonis carpentarii ex uno et inter portam et viam Henrici 

Roempot ex alio (dg: excepta et) salva tamen et reservata Mathije Mutsart 

in premissis quadam hereditate viginti duas pedatas ante et viginti tres 

et dimidiam pedatas retro in latitudine continente versus hereditatem 

dicti Bodonis sita venditas dicto Johanni filii! Denkini de Huijsbergen a 

Johanne dicto (dg: Heijnen) Heijmans soen prout in litteris et (dg: quas 

nunc dictus Lambertus ad se spectare dicebat) hereditarie vendidit 

Margarete filie Jacobi de Katsem supportavit cum litteris et aliis 

omnibus promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 07 do 25-01-1392. 

Johannes zv Johannes zv Denkinus van den Huijsbergen verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 263v 07 ma 27-06-1390, overdracht van het huis, erf en 

twee kamers aan kv Johannes zv Denkinus van den Huijsberge. 
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Johannes filius Johannis filii Denkini van den Huijsbergen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 08 do 25-01-1392. 

Henricus van Orthen zvw Gerardus van Orthen zvw Petrus gnd Vurnen verkocht 

aan Cristina dvw Johannes die Bermer een hofstad met gebouwen, in Orthen, 

tussen Henricus gnd Beer enerzijds en kv Jordanus gnd van der Langdonc 

anderzijds, welke hofstad wijlen voornoemde Petrus Vurnen gekocht had van 

Reijnoldus zv Denekinus en diens zoon Arnoldus gnd Deijnken. Voornoemde 

Henricus beloofde dat zijn zuster Gerarda dvw voornoemde Gerardus, zodra ze 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Henricus de Orthen filius quondam Gerardi van Orthen #filii quondam Petri 

dicti Vurnen# (dg: domum et ortum sitos in parochia de Orthen inter 

hereditatem Mathije Meijnen ex uno) !et inter domistadium quoddam situm 

in Orten inter hereditatem Henrici dicti Beer ex uno et inter hereditatem 

liberorum Jordani dicti van der (dg: Langdonc) Langdonc ex alio prout 

ibidem situm est quod domistadium dictus quondam Petrus Vurnen erga 

Reijnoldum filium (dg: Denkini) Denekini et Arnoldus! dictus Deijnken 

eius filius emendo acquisiverat prout in litteris #cum edificiis in eadem 

consistentibus# hereditarie vendidit Cristine filie quondam Johannis die 

Bermer supportavit cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem (dg: ex parte deponere) et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi sui patris et dicti 

quondam Petri (dg: et su) sui avi et aliorum heredum deponere et quod 

ipse Gerardam eius sororem filiam dicti quondam Gerardi quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super dicto domistadio cum suis edificiis ad opus 

dicti emptoris faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 09 do 25-01-1392. 

Walterus die Bije verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus die Bije prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 10 do 25-01-1392. 

Walterus van Herzel nzvw hr Rutgherus van Hoestat investiet van Geldorp 

verkocht aan Johannes van Breda zvw Johannes van Breda een n-erfcijns van 3 

pond geld, te betalen met Sint-Remigius, gaande uit 1 mudzaad roggeland in 

Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, tussen kvw Elizabeth gnd Veren Lijsbeth 

des Costers enerzijds en kvw Henricus gnd Heijn Oem en kvw Elizabeth gnd 

Peters anderzijds, reeds belast met 2½ schelling aan de abt van Sint-Trudo 

en een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld aan de koper. 

 

Walterus (dg: filius) de Herzel filius naturalis domini quondam Rutgheri 

de Hoestat investiti olim de (dg: B) Geldorp hereditarie vendidit Johanni 

de Breda filio quondam Johannis de Breda hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie (dg: Remigii) Remigii ex una 

modiata terre siliginee sita in parochia de Oerscot in loco dicto Hedel 

inter hereditatem liberorum quondam Elizabeth dicte Veren Lijsbeth des 

Costers ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici dicti Heijn 

Oem et liberorum quondam Elizabeth dicte Peters ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

et dimidio solidis communis pagamenti abbati sancti Trudonis et 

hereditario censu XL solidorum dicte monete dicto emptori exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 11 do 25-01-1392. 

Johannes die Bever zvw Rodolphus die Bever en zijn zoon Rodolphus 

verkochten aan Willelmus van Hoelt, tbv hem en zijn vrouw Delija dv 

Henricus van der Teijnden, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd die Rukvense 
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Hoeve, in Heeswijk, tussen Johannes van den Velde enerzijds en Arnoldus 

Hoernken anderzijds, reeds belast met 2 oude groten aan de naburen aldaar. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes die Bever filius quondam Rodolphi die Bever et Rodolpho! eius 

filius legitime vendiderunt Willelmo de Hoelt ad opus sui et ad opus 

Delije sue uxoris filie Henrici van der Teijnden vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco (dg: ad) anno quolibet ad vitam dictorum 

coniugum et non ultra purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex manso dicto die (dg: Rueven) Rucfenssche Hoeve sito in 

parochia de Hezewijc inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi (dg: ..) Hoernken ex alio promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus grossis antiquis (dg: .) vicinis ibidem exinde solvendis et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 327r 12 do 25-01-1392. 

(dg: Walterus van Vil). 

 

(dg: Walterus de Vil). 

 

BP 1179 p 327r 13 do 25-01-1392. 

Johannes zv Walterus van Villenbraken verkocht aan Zanderus van Vessem, tbv 

Theodericus gnd Becker van Rode, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, voor het eerst 

over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een b-erfpacht van 3 mud gerst, 

maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande 

uit goederen gnd te Kraendonk, in Sint-Oedenrode, beiderzijds tussen een 

gemene weg. Voornoemde Johannes en zijn voornoemde vader Walterus beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Solvit 3 grossos. 

Johannes filius Walteri de Villenbraken hereditarie vendidit [Za]ndero de 

Vessem ad opus Theoderici dicti Becker de Rode hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in (dg: Rode trad) 

parochia de Rode tradendam ex (dg: bonis dictis te Craendonc) hereditaria 

paccione trium modiorum ordei mensure predicte quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie (dg: terre) termino solucionis et loco predictis ex 

bonis dicti! te Craendonc sitis in parochia predicta inter communem 

plateam ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittentes dictus 

venditor et cum eodem dictus Walterus eius pater indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem (dg: dep) in dicta paccione trium 

modiorum ordei existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 327r 14 do 25-01-1392. 

Walterus zv voornoemde Walterus Villenbraken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Walterus filius dicti #Walteri# Villenbraken prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf5 E 07 p. 328. 

 in conversione Pauli: donderdag 25-01-1392. 

 

BP 1179 p 328v 01 ±do 25-01-1392. 

(dg: Elizabeth dvw Egidius gnd van den Donredonk). 
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(dg: Elizabeth filia quondam Egidii dicti van den Donredonc Donc). 

 

BP 1179 p 328v 02 do 25-01-1392. 

Nijcholaus Nerinc verkocht aan Gerardus zvw Zebertus Nerinc een stuk land 

gnd dat Smis Stuk, 4 lopen rogge groot, in Haaren, ter plaatse gnd die 

Groenstraat, beiderzijds tussen Gertrudis wv Walterus van den Loe, belast 

met 2 plakken aan de kerk van Haaren. 

 

Nijcholaus Nerinc peciam terre dat Smis Stuc #quatuor lopinos siliginis 

in semine capientem# sitam in parochia de Haren ad locum dictum die 

Gruenstraet inter hereditatem Gertrudis relicte quondam Walteri van den 

Loe ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie Gerardo filio 

quondam Zeberti Nerinc promittens (dg: warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus placken et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Oesterwijc exinde solvendis) #ratam et obligationem deponere 

exceptis duobus placken# ecclesie de Haren exinde solvendis. Testes 

Neijnsel et Tijt datum in conversione Pauli. 

 

BP 1179 p 328v 03 do 25-01-1392. 

Walterus Nerinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Nerinc prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 04 do 25-01-1392. 

Denkinus zvw Egidius Reijnsen soen van Vechel verkocht aan Arnoldus 

Hoernken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

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

(1) een huis, tuin en 12 lopen aangelegen gerstland, in Veghel, ter plaatse 

gnd Hechers Wijk, tussen Maria dvw Goeswinus van den Elen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 3 lopen gerstland, in Veghel, ter plaatse gnd 

die Diepenbroek, tussen een gemene weg enerzijds en Willelmus Zoermont 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Denkinus filius quondam Egidii Reijnsen soen de Vechel hereditarie 

vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Busco tradendam ex domo et orto et XII lopinatis terre 

ordeacee sibi adiacentibus sitis in parochia de Vechel ad locum dictum 

Hechers Wijc inter hereditatem Marie filie quondam Goeswini van den Elen 

ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex tribus lopinatis terre 

ordeacee sitis in parochia predicta in loco dicto die (dg: Diepenbroe) 

Diepenbroec inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Willelmi (dg: quondam) Zoermont ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 05 do 25-01-1392. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hautart (dg: testes datum supra) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 06 do 25-01-1392. 

(dg: Elizabeth). 

 

BP 1179 p 328v 07 do 25-01-1392. 

Willelmus Knijf van Empel en zijn schoonzoon Henricus die Writer beloofden 

aan Egidius Coptiten 12 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (do 25-07-1392) te betalen. 
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Willelmus Knijf de Empel et Henricus die Writer eius gener promiserunt 

Egidio Coptiten XII Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 08 do 25-01-1392. 

Elizabeth dvw Egidius van der Donredonc verkocht aan Petrus zvw Johannes 

van den Waude (1) 1/3 deel in een huis met ondergrond en misse, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd op die Donredonk, tussen Cristianus van den 

Boert enerzijds en voornoemde Petrus zvw Johannes van den Waude anderzijds, 

(2) 1/9 deel in voornoemde goederen. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Egidii van der Donredonc cum tutore terciam (dg: 

ter) partem ad se spectantem #(dg: atque un)# in domo #et# (dg: area) cum 

suo fundo et fimario sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

op die Donredonc inter hereditatem Cristiani van den Boert ex uno et 

inter hereditatem Petri filii quondam Johannis van den Waude ex alio 

atque unam nonam partem eciam ad dictam Elizabeth spectantem in #dictis# 

domo et (dg: area) cum suo fundo et fimario ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: P) dicto Petro filio quondam Johannis van den Waude 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 09 do 25-01-1392. 

Paulus van Os zv Johannes van Os ev Cristina dvw Egidius gnd van der 

Donredonc verkocht aan Petrus zvw Johannes van den Waude 1/9 deel in 

voornoemd huis met ondergrond en misse. 

 

Paulus de Os filius Johannis de Os maritus et tutor legitimus Cristine 

sue uxoris filie quondam (dg: Cri) Egidii dicti van der Donredonc unam 

nonam partem ad se #et dictam suam uxorem# spectantem in dicta domo cum 

suo fundo et fimario hereditarie vendidit Petro filio quondam Johannis 

van den Waude promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 328v 10 do 25-01-1392. 

Petrus zv Willelmus van der Hamsvoert ev Aleijdis dvw Arnoldus zvw 

Lambertus gnd Becker droeg over aan Truda wv Johannes Hugen een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit huis, erf en tuin in Oirschot, in de herdgang van 

Herzel, tussen kinderen gnd Lijsbetten Kijnderen enerzijds en Walterus gnd 

Lijsbetten soen van Herzel nzvw hr Rutgherus investiet van de kerk van 

Geldrop anderzijds, aan voornoemde wijlen Arnoldus verkocht door voornoemde 

Walterus Lijsbetten soen. 

 

Petrus filius Willelmi van der Hamsvoert maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Arnoldi filii quondam Lamberti dicti 

Becker hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo (dg: ?et) area et orto sitis 

in parochia de Oerscot in pastoria de Herzel inter hereditatem liberorum 

dictorum Lijsbetten Kijnderen ex uno et inter hereditatem Walteri dicti 

Lijsbetten soen de Herzel filii naturalis domini quondam Rugheri! 

investiti olim ecclesie de Gheldorp ex alio venditum dicto quondam 

Arnoldo a dicto Waltero Lijsbetten soen prout in litteris et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Trude relicte quondam 

Johannis (dg: H) Hugen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et (verbeterd uit : ex) impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 11 do 25-01-1392. 

Johannes van den Mortel zvw Petrus Kathelinen soen verkocht aan zijn broer 



Bosch’ Protocol jaar 1392 04. 

 

29 

Martinus een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Veghel, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren, gaande uit een stuk land, gnd dat Hoge Land, in 

Veghel, in een hoeve van Johannes van den Hoernic, tussen Johannes zv 

Johannes van den Hoernic enerzijds en voornoemde Johannes van den Mortel 

anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Johannes van den Mortel filius quondam Petri Kathelinen soen hereditarie 

vendidit Martino suo fratri hereditariam paccionem sex lopinorum 

siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et supra 

hereditatem infrascriptam tradendam ex pecia terre dicta dat Hoge Lant 

sita in parochia de Vechel in manso Johannis van den Hoernic inter 

hereditatem Johannis (dg: van de) filii Johannis van den Hoernic ex uno 

et inter hereditatem dicti Johannis van den Mortel ex alio promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure 

solvendis (dg: et su). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 12 do 25-01-1392. 

(dg: Margareta dvw Johannes). 

 

(dg: Margareta filia quondam Johannis). 

 

BP 1179 p 328v 13 do 25-01-1392. 

Cristina dvw Johannes gnd van Vormer beloofde aan Henricus van Orten zvw 

Gerardus van Orthen 9 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 

vandaag over 3 jaar te betalen. 

 

Cristina filia quondam Johannis dicti de Vormer promisit Henrico de Orten 

filio quondam (dg: quo) Gerardi de Orthen novem gulden #scilicet# XXX 

communes gulden! pro quolibet gulden computato (dg: ad) a data presentium 

ultra (dg: 3) tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 14 do 25-01-1392. 

(dg: Leonius van Erpe verklaarde dat Henricus van Haren zvw Johannes van 

Haren 4 Hollandse gulden heeft betaald). 

 

(dg: Leonius de Erpe palam recognovit fore factum satisfactum per 

Henricum de Haren filium quondam Johannis de Haren de IIII gulden Hollant 

gulden). 

 

BP 1179 p 328v 15 do 25-01-1392. 

Petrus van Steenwech beloofde aan Marcelius van Beest 12 Gelderse gulden of 

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

 

Petrus de Steenwech promisit Marcelius! de (dg: Boe) Beest XII (dg: Ho) 

Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 16 do 25-01-1392. 

Engbertus zvw Denkinus van den Acker verkocht aan Petrus van Eirde een 

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

(1) 4 lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd Dorenbosse, tussen 

Ghibo van den Veerdonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1 

zesterzaad roggeland, gnd dat Kwade Jaar, in Schijndel, naast de plaats gnd 

die Hardbeemde, tussen Johannes zv voornoemde Petrus van Eirde enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. 

 

Engbertus filius quondam Denkini van den Acker hereditarie vendidit Petro 

(dg: v) de Eirde hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Martini ex (dg: Be) quatuor lopinatis terre siliginee (dg: 

dictis den Donc ?Ak) sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Dorenbossche inter hereditatem Ghibonis (dg: de) van den Veerdonc ex uno 
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et inter (dg: here) communem viam ex alio atque ex (dg: p) una sextariata 

terre siliginee dicta dat Quade Jaer sita in dicta parochia iuxta locum 

dictum die Hardbeemde inter hereditatem Johannis filii dicti Petri de 

Eirde ex uno et inter (dg: here) communem viam ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 17 do 25-01-1392. 

Johannes Zonman van Scijnle beloofde aan Egidius Coptiten 20 Gelderse 

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

 

Johannes Zonman de Scijnle promisit Egidio Coptiten XX (dg: gulde) Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 18 do 25-01-1392. 

Theodericus gnd Nobel verhuurde aan Hermannus Rogge 1 hont land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd Roeselmans Laren, beiderzijds tussen voornoemde 

Hermannus, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(za 11-11-1391). 

 

Theodericus dictus Nobel unum hont terre situm in (dg: jurisdic) 

jurisdictione de Merewijc ad locum dictum Roeselmans Laren inter 

hereditatem Hermanni Rogge ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

locavit recto locacionis modo dicto Hermanno ab eodem ad spacium trium 

annorum a Martini proxime preterito sine medio sequentium (dg: p) libere 

possidendum promittens super omnia waradiam et obligationem deponere 

dictis 3 annis pendentibus. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 328v 19 do 25-01-1392. 

Willelmus van Bakel en zijn zoon Willelmus verkochten aan Johannes 

Wederhout, tbv hem en zijn natuurlijke dochter Aleijdis, een lijfpacht van 

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

een hofstad en huis van eerstgenoemde Willelmus, in Maren, tussen Willelmus 

Goebels soen enerzijds en Heijnkinus Butters soen anderzijds, reeds belast 

met 4 hoenderen en een b-erfcijns van 2 oude schilden. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Willelmus de Bakel et Willelmus eius filius legitime vendiderunt Johanni 

Wederhout ad opus sui et ad opus Aleijdis sue filie naturalis vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum Johannis et Aleijdis eius filie et non ultra 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex (dg: ...) domistadio et domo 

primodicti Willelmi sitis in parochia de Maren inter hereditatem Willelmi 

Goebels soen ex uno et inter hereditatem Heijnkini Butters soen ex alio 

ut dicebant promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quatuor pullis et hereditario censu duorum 

aude scilde exinde solvendis et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf5 E 08 p. 329. 

 in conversione Pauli: donderdag 25-01-1392. 

 

BP 1179 p 329r 01 do 25-01-1392. 

Hr Johannes zvw Theodericus Vullinc en Ghisbertus Vullinc zvw voornoemde 

Theodericus Vullinc maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

16 pond geld en van een b-erfcijns van 12 pond geld, die Petrus Valant zvw 

Henricus Posteel moest betalen aan wijlen voornoemde Theodericus Vullinc. 
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Dominus Johannes filius quondam Theoderici Vullinc et Ghisbertus Vullinc 

filius dicti quondam Theoderici Vullinc hereditarium censum sedecim 

librarum monete et hereditarium censum XII librarum monete quos census 

predictos Petrus Valant filius quondam Henrici Posteel dicto quondam (dg: 

..) Theoderico Vullinc solvere tenetur prout in litteris monuerunt de 3 

annis. Testes Tijt et Vladeracken (dg: testes) datum in conversione 

Pauli. 

 

BP 1179 p 329r 02 do 25-01-1392. 

Elizabeth wv Johannes Hoelcorf en haar kinderen Johannes, Arnoldus, 

Elizabeth en Bela verkochten aan Katherina dvw Lambertus van Berchem een 

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

leveren, gaande uit een huis en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Vloet, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Marcelius van der Vloet 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis Hoelcorf Johannes et Arnoldus 

Elizabeth et Bela #eius liberi# (dg: cum tutoribus) #legitime# 

vendiderunt Katherine filie quondam Lamberti de Berchem vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti emptoris purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex domo et orto (dg: sitis in parochia de Scijnle et pecia 

terre sibi ad) sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum die Vloet 

inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem Marcelii van 

der Vloet ex alio promittentes (dg: cum ?suo tutore) super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis exinde prius solvenda et sufficientem facere et 

cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 329r 03 do 25-01-1392. 

Reijnkinus zvw Johannes Reijners soen van Vucht verkocht aan Henricus zvw 

Willelmus Tolder een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Deenkens Hoeveken, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Graenuijt, tussen Ywanus Stierken 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 5 schelling gemeen 

paijment. Is de knecht van Theodericus Berwout. 

 

Reijnkinus filius quondam Johannis Reijners soen de Vucht hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Willelmi Tolder hereditariam paccionem 

(dg: dimidium modium) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia 

terre (dg: sit) dicta Deenkens Hoeveken sita in parochia de Vucht sancti 

Petri in loco dicto op (dg: Eg) Graenuijt inter hereditatem Ywani 

Stierken ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

quinque solidis communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. Est famulus Theoderici Berwout. 

 

BP 1179 p 329r 04 do 25-01-1392. 

Willelmus die Ridder van Eijndoven ev Bela dvw Stephanus van Wetten 

verkocht aan Arnoldus die Vrieze (1) ¼ deel in een stuk land, gnd die Hoge 

Einden, in Veghel, tussen Johannes die Clocgieter en Batha gnd Arts 

enerzijds en voornoemde Arnoldus die Vrieze anderzijds, (2) de helft in een 

stuk land, gnd Lijskens Land, in Veghel, tussen voornoemde Johannes die 

Clocgieter enerzijds en Elizabeth van der Heijden anderzijds, (3) het deel, 

dat aan hem en zijn vrouw Bela gekomen was na overlijden van voornoemde 

Stephanus en diens vrouw Batha, ouders van voornoemde Bela, in alle 

beemden, die waren van voornoemde wijlen Stephanus en zijn vrouw Batha, 

gelegen onder Veghel, belast met de helft van 7½ penning oude cijns en de 

helft van 4 penning nieuwe cijns. 
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Willelmus die Ridder de Eijndoven #maritus et tutor legitimus Bele sue 

uxoris filie quondam Stephani de Wetten# quartam partem ad se spectantem 

in pecia terre dicta die Hoge Eijnden sita in parochia de Vechel inter 

hereditatem Johannis die Clocgieter et Bathe dicte Arts ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi die Vrieze ex alio (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo die Vrieze promittens warandiam et obligationem 

deponere) atque medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta Lijskens 

Lant sita in dicta parochia inter hereditatem dicti Johannis die 

Clocgieter ex uno et inter hereditatem Elizabeth van der Heijden ex alio 

atque totam partem et omne jus sibi #et dicte Bele sue uxori# (dg: 

competentes) de morte quondam dicti Stephani et Bathe sue uxoris parentum 

olim dicte Bele successione advolutas in omnibus pratis que fuerant 

dictorum quondam Stephani et Bathe sue uxoris quocumque locorum infra 

parochiam de (dg: Vich) Vechel sitis ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Arnoldo die Vrieze promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: .) medietate (dg: octo) septem et dimidii 

denariorum antiqui (dg: pecunie) #census# et medietate quatuor denariorum 

novi census exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 329r 05 do 25-01-1392. 

Geertrudis wv Nijcholaus van Stakenborch, haar kinderen Nijcholaus en 

Mechtildis, en Johannes van Berlikem ev Gertrudis, dv voornoemde Gertrudis 

en wijlen Nijcholaus, droegen over aan Nijcholaus van Colen goudsmid een 

b-erfcijns7,8 van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, over het kerkhof van de kerk van Sint-

Jan-Evangelist, in de straat gnd Papenhuls, tussen erfgoed van Alardus van 

Berlikem enerzijds en erfgoed van Truda Machiels anderzijds, welke cijns 

voornoemde wijlen Nijcholaus van Stakenborch gekocht9 had van Johannes 

Walsche steenbakker. 

 

Geertrudis relicta quondam Nijcholai de Stakenborch Nijcholaus et 

Mechtildis eius liberi cum tutore et Johannes de Berlikem maritus et 

tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie dictorum Gertrudis et quondam 

Nijcholai hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

Remigii ex domo et area sita in Busco ultra cijmiterium ecclesie beati 

Johannis ewangeliste in vico dicto Papenhuls inter hereditatem Alardi de 

Berlikem ex uno et inter hereditatem Trude Machiels ex alio quem censum 

dictus quondam Nijcholaus de Stakenborch erga Johannem Walsche (dg: 

lapid) lapicidam acquisiverat (dg: pro) emendo prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Nijcholao de Colen aurifabro cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Nijcholai 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 329r 06 do 25-01-1392. 

Henricus van der Cameren beloofde aan Nijcholaus van Maren 15 Gelderse 

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

 

O/T. 

Henricus van der Cameren promisit Nijcholao de Maren (dg: X) XV Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 329r 07 do 25-01-1392. 

Johannes nzvw Heijmericus zvw Godefridus van den Kerchoven verkocht aan 

                         
7 Zie → VB 1799 f 162r 05 ma 10-01-1401, Claes van Coelen der goutsmijt was gericht … aen 
huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch over den kerchof der kercken Sint Jans Ewangelists 

ter straten geheijten Papenhuls tusschen den erve Alarts van Berlikem ende tusschen den erve 

Truden Machiels overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen had. 
8 Zie → BP 1184 f 220r 03 ma 09-11-1405, overdracht van de erfcijns. 
9 Zie ← BP 1176 f 336r 04 do 14-01-1384, verkoop van de erfcijns. 
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Engbertus zvw Johannes Grieten soen van Boect een huis, hofstad en tuin, 

eertijds van wijlen Theodericus gnd die Hertogen, in Son, ter plaatse gnd 

tot Boekt, tussen wijlen Arnoldus gnd Lijevens soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, welk huis, hofstad en tuin voornoemde Johannes in cijns 

verkregen had van hr Heijmericus priester, Henricus gnd Colle, Johannes en 

Arnoldus, broers, kvw Heijmericus van Boect, te weten voor (1) 2 

cijnshoenderen aan Arnoldus Stinen soen, (2) 3 pond 10 schelling geld ten 

tijde in de villa van Sint-Oedenrode gemeenlijk in de beurs gaand, aan 

voornoemde hr Heijmericus, Henricus Colle, Johannes en Arnoldus, belast met 

voornoemde 2 hoenderen en de cijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius naturalis quondam Heijmerici filii quondam Godefridi van 

den Kerchoven domum et domistadium et ortum ad hoc spectantem que fuerant 

quondam Theoderici dicti die Hertogen sitos in parochia de Zonne ad locum 

dictum #tot# Boect inter hereditatem Arnoldi quondam dicti Lijevens soen 

ex uno et inter communem plateam ex (dg: cum suis attinentiis) alio quos 

domum (dg: ortu) domistadium et ortum dictus Johannes erga dominum (dg: 

H...) Heijmericum presbitrem Henricum dictum Colle Johannem et Arnoldum 

fratres liberos quondam Heijmerici de Boect ad (dg: p) censum 

acquisiverat scilicet pro (dg: p) duobus pullis censualibus Arnoldo 

Stinen soen et pro tribus libris et X solidis monete pro tempore in villa 

de Rode ad bursam communiter currentis dictis domino Heijmerico Henrico 

Colle Johanni et Arnoldo fratribus exinde solvendis ut dicebat 

hereditarie vendidit Engberto filio quondam Johannis Grieten soen de 

Boect promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis dictis duobus pullis et dicto censu III librarum et X solidorum 

dicte monete exinde sovlendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 329r 08 do 25-01-1392. 

Arnoldus Yewijns soen van Broegel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Yewijns soen de Broegel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 329r 09 do 25-01-1392. 

Johannes zvw Willelmus van der Donc van Lijeshout verkocht aan Johannes zvw 

Henricus die Smijt van Lijeshout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren voor het eerst over een 

jaar (zo 02-02-1393), gaande uit (1) een huis en tuin in Lieshout, tussen 

erfgoed van het huis van Lieshout enerzijds en Arnoldus zvw voornoemde 

Willelmus van der Donc anderzijds, (2) een beemd in Lieshout, ter plaatse 

gnd in Eesdonk, tussen Johannes die Jonge enerzijds en Henricus van der 

Oest anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van der Donc de Lijeshout hereditarie 

vendidit Johanni #filio quondam Henrici# die Smijt de Lijeshout 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et (dg: in) supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex domo et orto sitis in parochia de 

Lijeshout inter hereditatem domus de Lijeshout ex uno et inter 

hereditatem (dg: lib) Arnoldi filii dicti quondam Willelmi van der Donc 

ex alio item ex prato sito in dicta parochia in loco dicto in Eesdonc 

inter hereditatem Johannis die Jonge ex uno et inter hereditatem Henrici 

van der Oest ex alio (dg: item) ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 329r 10 do 25-01-1392. 

Johannes Buc zvw Johannes Buc van Lijt verhuurde aan Johannes van Bladel 

bakker 3 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd die Gansheuvel, tussen 
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Heijlwigis van den Wiel van Maren enerzijds en kv Arnoldus gnd Lumoeden 

soen anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1392). Verhuurder en Ludovicus van Kessel beloofden 

lasten af te handelen. Johannes Buc beloofde de morgen niet bezaaien tussen 

nu en Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392). 

 

Johannes Buc filius quondam Johannis Buc de Lijt tria iugera terre sita 

in parochia de (dg: Lijt) Kessel in loco dicto die Ganshoevel inter 

hereditatem Heijlwigis van den Wiel de Maren ex uno et inter hereditatem 

liberorum Arnoldi dicti Lumoeden soen ex alio ut dicebat (dg: h) locavit 

Johanni de Bladel pistori ab eodem ad spacium trium annorum post festum 

Martini proxime futurum sine medio sequentium (dg: po) libere possidenda 

promittentes cum eo (dg: et cum) Ludovicus de Kessel warandiam et 

obligationem deponere (dg: tali condicione tali condicione) promisit 

insuper dictus Johannes Buc quod (dg: dictus) dictum iuger terre non 

seminabit infra hinc et festum Martini futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 329r 11 do 25-01-1392. 

Henricus Hazart snijder beloofde aan Henricus zvw Jordanus van der Vloet 18 

schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren 

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

 

Henricus Hazart sartor promisit Henrico filio quondam Jordani van der 

Vloet XVIII scilde scilicet XII communes placken pro quolibet scilt 

computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 329r 12 do 25-01-1392. 

Johannes Roelofs soen ev Margareta dvw Arnoldus Appel die Hoesche verkocht 

aan Johannes van den Stake zv Willelmus van den Stake alle erfgoederen, die 

aan hem en aan zijn vrouw Margareta gekomen waren na overlijden van haar 

voornoemde vader Arnoldus Appel, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van Delija mv voornoemde Margareta, gelegen onder Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Udenhout. Verkoper zal alle achterstallige cijnzen en 

pachten betalen. 

 

Johannes Roelofs soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Appel die Hoesche omnes hereditates sibi et dicte 

Margarete sue uxori de morte dicti quondam (dg: Johannis) Arnoldi Appel 

patris olim dicte Margarete successione advolutas et post mortem Delije 

matris dicte Margarete successione advolvendas quocumque locorum infra 

parochiam de Oesterwijc in loco dicto Udenhout sitas hereditarie vendidit 

Johanni van den Stake filio Willelmi van [den Stake promittens ratam] 

servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse omnia 

arrestadia restantia de censibus et paccionibus ex premissis solvendis 

sic dabit quod dicto emptori [dampna exinde n]on eveniant. Testes datum 

s[upra]. 

 

1179 mf5 E 09 p. 330. 

 in conversione Pauli: donderdag 25-01-1392. 

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

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

 

BP 1179 p 330v 01 do 25-01-1392. 

Lambertus zvw Arnoldus van Enghelant beloofde aan Wijnricus Screijnmaker 10 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1392) te 

betalen. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi de Enghelant promisit Wijnrico (dg: Scij 

Sr) Screijnmaker X Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Vladeracken datum in conversione sancti 
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Pauli. 

 

BP 1179 p 330v 02 do 25-01-1392. 

Johannes van Tefelen Alarts soen ev Elizabeth dvw Arnoldus gnd Duijssche 

verkocht aan Arnoldus Wonder een deel van een huis en erf met ondergrond 

van voornoemde wijlen Arnoldus Duijssche, welk huis en erf liggen in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Markt naar de Gevangenpoort, tussen 

erfgoed van Arnoldus Wonder zvw Johannes Wonder enerzijds en erfgoed van 

Willelmus van den Arennest anderzijds, te weten het deel dat ligt tussen 

voornoemd erfgoed van Arnoldus Wonder en een stenen muur in voornoemd huis 

van voornoemde wijlen Arnoldus Duijssche, met de helft van die muur, en met 

het recht te mogen bouwen in de stenen muur tussen dit deel en erfgoed van 

Engbertus Ludinc van Uden, alsmede het recht in de goot op die muur. 

Koper en verkoper zullen de stenen muur in het huis van voornoemde wijlen 

Arnoldus Duijssche, gelegen tussen voornoemd deel en de rest van het huis 

van voornoemde wijlen Arnoldus Duijssche, voor gezamenlijke rekening 

verhogen, en vervolgens onderhouden. 

 

Johannes de Tefelen Alarts soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Arnoldi dicti Duijssche quandam (dg: do) partem 

domus et aree (dg: di) cum suo fundo dicti quondam Arnoldi Duijssche (dg: 

site in B) que domus et area cum suo fundo sita in Busco in vico tendente 

a foro versus portam (dg: cap) captivorum inter hereditatem Arnoldi 

Wonder filii quondam Johannis Wonder ex uno et inter hereditatem (dg: W) 

Willelmi (dg: de) van den Arennest ex alio scilicet illam partem que pars 

sita est inter hereditatem dicti Arnoldi Wonder et inter quendam murum 

lapideum in dicta domo (dg: fundatum) dicti quondam Arnoldi Duijssche 

fundatum situatum (dg: ex alio) scilicet cum medietate eiusdem muri 

lapidei et cum jure ad dictam partem spectante in muro lapideo sito et 

fundato inter dictam partem et inter hereditatem Engberti Ludinc de Uden 

#et in guttario super eundem murum consistente# ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo Wonder promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere tali condicione annexa (dg: q) quod 

dicti emptor et venditor dictum murum lapideum fundatum et situatum in 

dicta domo dicti quondam Arnoldi Duijssche scilicet inter dictam partem 

et inter residuum dicte domus dicti quondam Arnoldi Duijssche ut dicebat 

secundum exigenciam eiusdem muri et (dg: secundum) secundum exigenciam 

dicte domus dicti quondam Arnoldi Duijssche et ad commodum et profectum 

dicti emptoris et dicti venditoris sub eorum communibus expensis altabunt 

et alterius erigent et sic (dg: ..) procurabunt et quem murum (dg: murum) 

jamdictum dicti emptor et venditor postquam ut sic altatus fuerit erectus 

et ad plenum constructus perpetue in bona disposicione sub eorum 

communibus expensis (dg: in b) observabunt. Testes Rover et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 330v 03 do 25-01-1392. 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus Rover (dg: filius quo de Oijen) filius quondam Theoderici 

Rover de Oijen prebuit et (dg: s-) reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 330v 04 do 25-01-1392. 

Johannes zvw Ghibo van den Vine Eijcken verkocht aan Johannes Knuijt 1 

lopen roggeland, in Aarle, tussen Arnoldus van den Vine Eijcken enerzijds 

en Johannes van der Voert anderzijds, belast met 1 penning cijns. 

 

Johannes (dg: d) filius quondam (dg: v) Ghibonis van den Vine Eijcken 

unam lopinatam terre siliginee sitam in parochia de Arle inter 

hereditatem Arnoldi van den Vine Eijcken ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Voert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 
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Knuijt promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario 

census exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 330v 05 vr 26-01-1392. 

Johannes Luwe van Roesmalen, Jacobus Stephens soen en Johannes Matheus soen 

beloofden aan Philippus Jozollo 36 oude Franse schilden, met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Luwe de Roesmalen Jacobus Stephens soen et Johannes Matheus soen 

promiserunt Philippo Jozollo (dg: XX) XXXVI aude scilde Francie ad pasca 

proxime pena II. Testes Rover et Tijt datum (dg: supra) in crastino 

conversionis Pauli. 

 

BP 1179 p 330v 06 vr 26-01-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ?I solidum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 330v 07 vr 26-01-1392. 

Voornoemde Johannes Luwe droeg over aan Jacobus Stephens soen en Johannes 

Matheeus soen (1) een stuk land, ter plaatse gnd Heze, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Rodolphus Hals anderzijds, (2) een 

hofstad achter voornoemd stuk land, tussen Robbertus Lijnkens soen 

enerzijds en Deenkinus zvw Denekinus van den Huijsberch anderzijds, belast 

met 5½ penning aan de hertog en 2 zester rogge. 

 

Dictus Johannes Luwe peciam terre sitam in loco dicto Heze inter 

hereditatem !inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi Hals ex alio atque domistadium situm retro 

dictam peciam terre inter hereditatem Robberti Lijnkens soen ex uno et 

inter hereditatem Deenkini filii quondam Denekini van den Huijsberch ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo Stephens soen et Johanni 

Matheeus! soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: XII d) VJ denariis duci et (dg: quinq) et duobus sextariis siliginis 

inde solvendis. Testes Tijt et Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 330v 08 za 27-01-1392. 

Johannes van Molle verkocht aan Johannes zvw Petrus van den Molen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 2 mud Woltherus nzvw Woltherus van Hijntham beloofd 

had met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Johannes van Molle, 

gaande uit (1) alle erfgoederen, met gebouwen en toebehoren, die waren van 

wijlen Metta gnd Sneijers, gelegen onder Berlicum, (2) een b-erfcijns van 2 

schelling geld, die Henricus Keelbreker betaalde aan wijlen voornoemde 

Metta, (3) 1/3 deel van een tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen voornoemde Johannes van Molle enerzijds en Hermannus zvw Godescalcus 

van der Sporct anderzijds, te weten uit het 1/3 deel naast voornoemde 

Johannes van Molle, (4) 2 stukjes land, in Berlicum, (4a) tussen erfgoed 

van het klooster van Berna enerzijds en Henricus gnd Heijnken Coninc 

anderzijds, (4b) tussen erfgoed van voornoemd klooster van Berna enerzijds 

en Elisabeth gnd sWevers anderzijds. Hij beloofde een kwart te geven en gaf 

niets. 

 

Johannes de Molle hereditariam paccionem unius modii siliginis de 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem duorum modiorum siliginis Woltherus filius naturalis quondam 

Woltheri de Hijntham promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de 

Molle hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus et 

singulis hereditatibus que fuerant quondam (dg: Mette) #Mette {in margine 

sinistra: Mette}# dicte Sneijers quocumque locorum infra parochiam de 
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Berlikem situatis cum suis edificiis et attinentiis quibuscumque atque ex 

hereditario censu duorum solidorum monete quem Henricus Keelbreker dicte 

quondam Mette solvere consuevit et tenebatur atque ex tercia parte 

cuiusdam orti siti in dicta parochia in loco dicto Beilver inter 

hereditatem dicti Johannis de Molle ex uno et inter hereditatem Hermanni 

filii quondam Godescalci van der Sporct ex alio scilicet ex illa tercia 

parte que sita est iuxta hereditatem dicti Johannis de Molle (dg: .. ...) 

item ex duabus particulis terre sitis in dicta parochia quarum una inter 

hereditatem spectantem ad conventum de Berna ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Heijnken Coninc ex alio et altera inter hereditatem ad 

dictum conventum de Berna spectantem ex uno et inter hereditatem 

Elisabeth dicte sWevers ex alio sunt situate (dg: prout in litteris quas 

vidimus) #ut dicebat# hereditarie vendidit Johanni filio quondam Petri 

van den Molen promittens warandiam et obligationem in dicta paccione 

deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum sabbato post conversionem 

Pauli. Promisit dare quartam et nichil dedit. 

 

BP 1179 p 330v 09 za 27-01-1392. 

Voornoemde Johannes van Molle verkocht aan Johannes zvw Petrus van den 

Molen de helft van een huis en erf, in Den Bosch, aan het Hinthamereinde, 

buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Henricus van Merlaer de 

jongere enerzijds en erfgoed van wijlen Jutta gnd Meijs anderzijds, deze 

helft belast met 2 oude sterling aan de hertog. 

 

Dictus Johannes de Molle medietatem domus et aree ad se spectantis site 

in Busco ad finem Hijnthamensem extra portam dictam Pinappels poert inter 

hereditatem Henrici de Merlaer junioris ex uno et inter hereditatem 

quondam (dg: Jutte) Jutte dicte Meijs ex alio (dg: scilicet) ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Petri van den Molen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus (dg: .) antiquis 

sterlingis domino duci ex dicta medietate solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 330v 10 za 27-01-1392. 

Ludovicus van Kessel verkocht aan broeder Gerardus Scilder kloosterling van 

Porta Celi een lijfrente van 10 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit 2 

kampen, 8 morgen groot, in Maren, (1) ter plaatse gnd die Kleinkuikse 

Hoeve, (2) ter plaatse gnd die Grootkuikse Hoeve, tussen Johannes 

Erenbrechts soen enerzijds en de beemden gnd die Kesselse Beemden 

anderzijds, reeds belast met zegedijk en sloten. 

 

Ludovicus de Kessel legitime vendidit fratri Gerardo Scilder conventuali 

de Porta Celi vitalem pensionem decem Hollant gulden (dg: sol) vel 

valorem solvendam ad vitam dicti fratris Gerardi et non ultra mediatim 

pasce et mediatim Remigii ex duobus campis octo jug[era] terre 

continentibus (dg: #sitis in parochia de Maren# inter hereditatem 

Johannis dicti Erenbrechts soen ex uno et inter pra) sitis in parochia de 

Maren in loco dicto die Cleijnkuijcsche Hoeve #et in loco dicto die 

Groetkuijcsche Hoeve# inter hereditatem Johannis Erenbrechts soen ex uno 

et inter prata dicta die Kesselsche Beemden ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: ..) exceptis Zegedike et fossatis 

ad dictos duos campos spectantibus et infra terram sitis et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 330v 11 za 27-01-1392. 

+. 

quorum unus in loco dicto die Cleijnkuijcsche Hoeve et alter in loco 

dicto die Groetkuijcsche Hoeve sunt situati inter hereditatem Johannis 

Erenbrechts soen ex uno et inter prata ut supra ex alio. 
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1179 mf5 E 10 p. 331. 

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

 Secunda post conversionis Pauli: maandag 29-01-1392. 

 in crastino Agnetis: maandag 22-01-1392. 

 in crastino Aghathe: dinsdag 06-02-1392. 

 Sexta post Agate: vrijdag 09-02-1392. 

 

BP 1179 p 331r 01 za 27-01-1392. 

Woltherus zvw Woltherus van Oerle verkocht aan Katherina wv Gerardus 

Ketelleer een b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een hoeve in Veghel, ter plaatse gnd op Ham, die was van wijlen Leonius 

van Erpe, welke cijns aan hem was verkocht door Thomas zvw Petrus van 

Hijntham. 

 

Woltherus filius quondam Woltheri de Oerle hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis beati Johannis 

[ex quodam manso] sito in parochia de Vechel ad locum dictum op Ham et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum [sitis] 

qui mansus fuerat quondam Leonii de Erpe venditum sibi a Thoma filio 

quondam Petri de Hijntham prout in litteris hereditarie vendidit 

Katherine relicte quondam Gerardi Ketelleer supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Rover et Neijnsel datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 331r 02 za 27-01-1392. 

Arnoldus die Langhe verkocht aan Willelmus Backe Mathijs soen een 

n-erfcijns10,11 van 11 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) de helft van 3 kamers met 

ondergrond, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat 

naar de kerk van Sint-Jan, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Kael 

enerzijds en het kerkhof van de Sint-Janskerk anderzijds, te weten uit de 

helft richting het kerkhof, deze helft reeds belast met 30 schelling 

voornoemd geld, (2) een huis en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Gheerlacus van Keeldonc, met een sloot ertussen, 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, (3) een huis en hofstad, aldaar, 

tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed van Arnoldus Mersman anderzijds. 

 

Arnoldus die Langhe hereditarie vendidit Willelmo Backe Mathijs soen 

hereditarium censum undecim librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate (dg: trium) ad se 

spectante trium camerarum cum earum fundo sitarum in Busco in viculo 

tendente a vico Hijnthamensi versus ecclesiam sancti Johannis inter 

hereditatem quondam Arnoldi Kael ex uno et inter cijmitherium ecclesie 

sancti Johannis ex alio scilicet ex illa medietate que sita est versus 

dictum cijmitherium atque ex domo et area sita in dicto vico Hijnthamensi 

inter hereditatem (dg: h) quondam Gheerlaci de Keeldonc ?quodam fossato 

interiacente (dg: et in) ex uno et inter communem platheam ex alio (dg: 

ut in) item ex domo et domistadio sitis ibidem inter communem platheam ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Mersman ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XXX solidis dicte monete ex dicta medietate trium camerarum prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 331r 03 za 27-01-1392. 

De broers hr Johannes en Ghisbertus, kvw Theodericus Vullinc, droegen over 

aan de secretaris Johannes van den Kloot de helft in een b-erfcijns van 48 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

                         
10 Zie → BP 1180 p 386v 04 wo 22-12-1395, maning van een cijns van 11 pond, 

mogelijk deze cijns. 
11 Zie → BP 1181 p 593r 08 di 23-12-1399, maning van de cijns. 
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Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Willelmus Loijer de oudere, 

in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast erfgoed van wijlen Arnoldus van 

den Kloot. 

 

Dominus Johannes et Ghisbertus fratres liberi quondam Theoderici Vullinc 

medietatem ad ipsos spectantem in hereditario censu XLVIII solidorum 

monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area quondam Willelmi Loijer senioris sita in Busco in vico Vuchtensi 

contigue iuxta hereditatem quondam Arnoldi de Globo ut dicebant 

hereditarie supportaverunt michi Johanni de Globo promittentes warandiam 

et obligationem in dicta medietate dicti census deponere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 331r 04 za 27-01-1392. 

Johannes Vleminc steenbakker beloofde aan Bela dvw Henricus Bloemaert 20 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Vleminc lapicida promisit Bele filie quondam Henrici Bloemaert 

XX Gelre gulden vel valorem a purificationis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum secunda post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1179 p 331r 05 ma 29-01-1392. 

Nicholaus van Kessel ev Hilla dvw Henricus Bakker zvw Willelmus gnd Heerde 

verkocht aan Willelmus Posteel een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld, 

die Jordanus Wise en zijn vrouw Mechtildis dvw Cleijns Appelverkoper 

beloofd hadden aan voornoemde wijlen Henricus Bakker, een helft te betalen 

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

huis en erf in Den Bosch, op het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Rutgherus Peerkens enerzijds en een gemene weg gnd die Veeslag 

anderzijds, te weten uit de helft aan de kant van het erfgoed van Rutgherus 

Perkens. 

 

Nicholaus de Kessel maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue 

uxoris filie quondam Henrici pistoris filii quondam Willelmi dicti Heerde 

hereditarium censum sex librarum et X solidorum monete quem Jordanus Wise 

et Mechtildis eius uxor filia quondam Cleijns venditoris pommorum 

promiserant se daturos et soluturos predicto quondam Henrico pistori 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex ex medietate domus et 

aree site in Busco in (dg: vic) fine vici Orthensis inter hereditatem 

Rutgheri Peerkens ex uno et inter inter quandam platheam conventualiter 

dictam die Veeslach consistentem ibidem ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est in latere versus hereditatem Rutgheri Perkens 

predicti prout in litteris et quem nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Posteel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Tijt et Vladeracken datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 331r 06 ma 22-01-1392. 

Marcelius van den Scueren van Tongerlo, zijn zoon Marcelius en Marcelius 

zvw Johannes Pesels soen van Wetten beloofden aan Johannes Bathen soen van 

Gheldorp 105 Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare over een jaar 

(zo 16-03-1393) te betalen. 

 

Marcelius van den Scueren de (dg: Wetten) Tongerlo (dg: Elijas eius 

filius) Marcelius eius filius et Marcelius filius quondam Johannis Pesels 

soen de Wetten promiserunt super omnia Johanni Bathen soen de Gheldorp C 

et quinque Gelre gulden vel valorem (dg: .... a.) a dominica letare 

proxime futura ultra annum persolvendos. Testes Tijt et Vladeracken datum 



Bosch’ Protocol jaar 1392 04. 

 

40 

in crastino Agnetis. 

 

BP 1179 p 331r 07 ma 22-01-1392. 

Aleijdis wv Gerardus Mostaert zvw Gerardus Mostaert en haar zoon Godefridus 

droegen over aan Mechtildis Vijnnen een b-erfcijns van 33 schelling geld, 

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

uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Nicholaus Veren Hillen soen enerzijds en erfgoed van Bela 

Happen anderzijds, welke cijns aan voornoemde Gerardus Mostaert was 

verkocht door Ywanus zvw voornoemde Gerardus Mostaert en diens schoonzoon 

Johannes van Tephelen zvw Arnoldus gnd Struelken. 

 

Aleijdis relicta quondam Gerardi Mostaert #filii quondam Gerardi 

Mostaert# cum tutore et Godefridus eius filius hereditarium censum XXXIII 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de domo area et orto sitis in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Nicholai Veren Hillen soen ex uno et inter hereditatem Bele 

Happen ex alio atque ex attinentiis predictorum domus aree et orti 

singulis et universis venditum dicto Gerardo Mostaert ab Ywano filio 

quondam dicti Gerardi Mostaert et Johanne de Tephelen filio quondam 

Arnoldi dicti Struelken suo genero prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Mechtildi Vijnnen cum litteris et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte dicti quondam Gerardi 

Mostaert deponere. Testes Neijnsel et Arnoldus datum (dg: tercia post Ag) 

in crastino Agnetis. 

 

BP 1179 p 331r 08 di 06-02-1392. 

Johannes van Bruheze deed afstand van alle aanspraken op Johannes van 

Stipdonc. De brief overhandigen aan Hermannus zv voornoemde Johannes van 

Stipdonc of aan Johannes Vrient. 

 

Solvit. 

Johannes de Bruheze super omnibus (dg: im) causis et impeticionibus 

quibus mediantibus dictus Johannes Johannem de Stipdonc eius heredes et 

bona quecumque impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem 

quacumque occacione ut dicebat ad opus dicti Johannis de Stipdonc 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Willelmus et Raet datum (dg: 
?datum) in crastino Aghathe. Detur Hermanno filio dicti Johannis de 

Stipdonc vel Johanni Vrient. 

 

BP 1179 p 331r 09 vr 09-02-1392. 

Henricus van Zulikem droeg over aan Henricus die Wit szvw Johannes Wilgeman 

een n-erfcijns van 4 pond geld, uit een b-erfcijns van 8 pond voornoemd 

geld, welke cijns van 8 pond voornoemd geld Petrus gnd Wouters soen van der 

Heijden beloofd had aan voornoemde Henricus met Lichtmis te betalen, gaande 

uit 4 bunder minus 32 roeden land, deels onder de vrijdom van Den Bosch en 

deels in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen erfgoed van Theodericus 

Kijevit, dat was van voornoemde Henricus, enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind 

aan erfgoed dat was van wijlen hr Godefridus van Os ridder. 

 

Henricus de Zulikem (dg: hereditarium medietatem hereditarii) 

hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: solvendum here) de 

hereditario censu octo librarum dicte monete quem censum octo librarum 

dicte monete Petrus dictus Wouters soen van der Heijden promisit se 

daturum et soluturum dicto Henrico hereditarie purificationis ex quatuor 

bonariis terre minus triginta duabus virgatis terre sitis partim infra 

libertatem opidi de Busco et partim in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eilde inter hereditatem Theoderici Kijevit que fuerat dicti Henrici ex 

uno et inter communitatem ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem que fuerat quondam domini 
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Godefridi de Os militis prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Henrico die Wit genero quondam Johannis Wilgeman promittens 

warandiam et obligationem deponere in dicto censu. Testes Vladeracken et 

Raet datum sexta post Agate. 

 

BP 1179 p 331r 10 vr 09-02-1392. 

Henricus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Velde prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 331r 11 vr 09-02-1392. 

Walterus van Audenhoven en zijn broers Willelmus en Rutgherus beloofden aan 

Henricus van Zulikem 470 Hollandse gulden12 of de waarde met Sint-Gertrudis 

over een jaar (ma 17-03-1393) te betalen. 

 

Walterus de Audenhoven (dg: Johannes) Willelmus et Rutgherus eius fratres 

promiserunt Henrico de Zulikem (dg: quatu) quadringentos et septuaginta 

Hollant gulden seu valorem a (dg: -d) festo Gertrudis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 331r 12 vr 09-02-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf5 E 11 p. 332. 

 in die Scolastice: zaterdag 10-02-1392. 

 Secunda post jubilate: maandag 06-05-1392. 

 Tercia post Scolastice: dinsdag 13-02-1392. 

 Secunda post Scolastice: maandag 12-02-1392. 

 Secunda post invocavit: maandag 04-03-1392. 

 

BP 1179 p 332v 01 za 10-02-1392. 

Johannes Lebben ev Heijlwigis dvw Arnoldus van Brede gaf uit aan Petrus die 

Haen zvw Arnoldus die Haen het achterste deel13 van een huis en erf van 

voornoemde wijlen Arnoldus van Brede, in Den Bosch, in de straat gnd 

Weverhuls, tussen erfgoed van Truda Machiels enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, te weten het achterste deel dat reikt vanaf het voorste deel, 

behorend aan Margareta dvw voornoemde Arnoldus van Brede, achterwaarts tot 

aan erfgoed van hr Arnoldus van Scijnle, en welk voorste deel 47 voet lang 

is, tezamen met de helft, bij voornoemd achterste deel behorend, in een 

weg, gelegen tussen voornoemd voorste deel en de gemene weg, welke weg 

overal 4 voet breed is, en even lang is als voornoemd voorste deel, welke 

weg gemeenschappelijk zal zijn voor het voorste en het achterste deel; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns14 van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Johannes Lebben maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi de (dg: Bele) Brede (dg: q) posteriorem partem domus et 

aree dicti quondam Arnoldi de Brede site in Busco in vico dicto (dg: 

Papen) #Wever#huls inter hereditatem Trude Machiels ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio scilicet illam posteriorem partem 

que tendit ab anteriori parte (dg: que anterior continet) spectante ad 

Margaretam filia! dicti quondam Arnoldi de Brede retrorsum ad hereditatem 

                         
12 Zie → BP 1175 f 128r 01 do 22-04-1395, overdracht van waarschijnlijk een 

deel (mogelijk 425 Holland gulden) van de schuldbekentenis. 
13 Zie ← BP 1179 p 350v 01 vr 09-02-1392, het achterste deel kwam bij deling 

aan Johannes Lebben. 
14 Zie → BP 1182 p 156v 06 di 27-07-1400, (tijdelijke) overdracht van de 

cijns. 
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domini Arnoldi de Scijnle et que (dg: antiq) anterior pars continet XLVII 

pedatas in longitudine (dg: sal) simul cum (dg: jure) medietate ad dictam 

posteriorem partem spectante in via que sita est inter dictam anteriorem 

partem et inter communem plateam ibidem et que via continet ubique (dg: 

X) quatuor pedatas in latitudine et que via continet eandem longitudinem 

quam habet dicta anterior pars et que via permanebit perpetue communis 

dictis posteriori parti et anteriori parti domus supradicte ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Petro die Haen filio quondam Arnoldi die 

Haen (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim (dg: Johannis) Domini ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. {+ in marginie sinistra: verwijst naar + bij BP 1179 p 332v 

04}. Testes Neijnsel et Raet datum in die Scolastice. 

 

BP 1179 p 332v 02 ma 06-05-1392. 

Voornoemde Petrus droeg voornoemd achterste deel over aan Gerardus Giel? 

die Spelmaker, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Dictus Petrus dictam partem posteriorem etc supportavit Gerardo Giel? die 

Spelmaker promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto censu (dg: et condicione) in dictis litteris contentis. Testes 

Rover et Tijt datum secunda post jubilate. 

 

BP 1179 p 332v 03 ma 06-05-1392. 

Willelmus die Haen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Hoort bij BP 1179 p 332v 02}. 

Willelmus die Haen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 332v 04 za 10-02-1392. 

Walterus gnd Hanenberchs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. {Hoort bij BP 1179 p 332v 01}. 

Walterus dictus Hanenberchs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 332v 05 di 13-02-1392. 

Aleijdis wv Matheus zvw Henricus van den Doren en Adam van Neijnsel, zv 

voornoemde wijlen Matheus en Aleijdis, verkochten aan Robbertus zvw 

Lambertus Hutmans soen (1) 1/7 deel, dat aan voornoemde Adam gekomen was na 

overlijden van voornoemde Henricus van den Doren en diens vrouw Elizabeth, 

grootouders van voornoemde Adam, in (1a) een huis, erf en aangelegen 

erfgoed, van wijlen voornoemde Henricus, deels onder de vrijdom van Den 

Bosch en deels in Schijndel gelegen, tussen Rodolphus van der Sporct 

enerzijds en Rutgherus van der Voert en een gemene steeg anderzijds, (1b) 2 

bunder land van wijlen voornoemde Henricus, deels onder de vrijdom en deels 

onder Berlicum gelegen, tussen Nijcholaus gnd Coel Dorre enerzijds en 

Paulus van Dormalen anderzijds, (2) 1/7 deel, dat aan voornoemde Adam 

gekomen was na overlijden van zijn voornoemde grootouders Henricus en 

Elizabeth, in (2a) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, (2b) een 

b-erfcijns van 40 schelling, welke pacht en cijns Arnoldus die Snider met 

Kerstmis leverde en betaalde aan wijlen voornoemde Henricus van der Doren, 

gaande uit erfgoederen in Nuenen, ter plaatse gnd Zoeterbeken. 

 

Aleijdis relicta quondam Mathei filii quondam Henrici (dg: de) van den 

Doren cum tutore et Adam de Neijnsel [filius] dictorum quondam Mathei et 

Aleijdis unam septimam partem dicto Ade de morte (dg: quon) dicti quondam 

Henrici (dg: van) van den Doren et Elizabeth eius uxoris (dg: ..) avi et 

avie olim (dg: .......) dicti Ade successione advolutam in domo et area 

et hereditate sibi adiacente dicti quondam Henrici sitis (dg: infra lib) 

partim infra libertatem opidi de Busco et partim in parochia de Scijnle 
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inter hereditatem Rodolphi van der Sporct ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri van der Voert et communem stegam ex alio atque in duobus 

bonariis terre dicti quondam Henrici sitis #partim# infra dictam 

libertatem #et# partim infra parochiam de Berlikem inter hereditatem 

Nijcholai dicti #Coel# Dorre ex uno et inter hereditatem (dg: Pu) Pauli 

de Dormalen ex alio atque septimam partem dicto Ade de morte dictorum 

quondam Henrici et Elizabeth suorum avi et avie successione advolutam in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco et in 

hereditario censu XL solidorum quam et quem Arnoldus die (dg: S) Snider 

dicto quondam Henrico van der Doren solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie nativitatis Domini ex hereditatibus sitis in parochia de 

Nuenen ad locum dictum Zoeterbeken ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Robberto filio quondam Lamberti Hutmans soen promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum tercia post Scolastice. 

 

BP 1179 p 332v 06 di 13-02-1392. 

Lambertus van Gherwen, Rodolphus van den Broec en zijn broer Ghisbertus van 

den Broec beloofden aan Sijmon van Mijrabellum, tbv Johannes gnd 

Pulslauwer, 40 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande 

(do 25-07-1392) te betalen. 

 

Lambertus de Gherwen Rodolphus van den Broec Ghisbertus van den Broec 

eius frater promiserunt Sijmoni de Mijrabello ad opus Johannis dicti 

Pulslauwer XL Hollant gulden seu valorem ad (dg: ..) Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 332v 07 di 13-02-1392. 

Heijmericus Groij droeg over aan Johannes zvw Henricus Meester een 

b-erfcijns15 van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis 

en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes 

gnd Jacobs soen enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Molen anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door Johannes gnd die Moelner zvw 

Godefridus die Moelner. 

 

Heijmericus Groij hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem Johannis dicti Jacobs soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Molen ex alio venditum sibi a Johanne dicto 

die Moelner filio quondam Godefridi die Moelner prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Henrici Meester cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 332v 08 di 13-02-1392. 

Ghibo van der Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo van der Bruggen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 332v 09 ±di 13-02-1392. 

Matheus zvw Johannes Kitsart verkocht aan Lambertus Arts soen van Vlimen 

een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Pasen en de andere 

helft met Sint-Remigius, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen 

Johannes Kijtsart, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Henricus zvw Lambertus Rijxken enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo gnd 

                         
15 Zie ← VB 1799 f 059r 13, ma 17-04-1391; VB 1799 f 059v 15, ma 02-05-1391; 

VB 1799 f 060r 06, ma 08-01-1392: Heijmeric Groij was gericht … aen huus 

ende erve Jans Moelneers soen wilner Godevarts Moelner gelegen in 

tsHertogenbussche ter straten geheijten Huls tusschen den erve Jans Jacobs 

soen ende den erve quondam Henrics Molen overmids gebrec van erfcijns. 
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Pels anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Matheus filius quondam Johannis Kitsart hereditarie vendidit Lamberto 

Arts soen de Vlimen hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim pasce et mediatim Remigii ex domo et area dicti 

quondam Johannis Kijtsart #sita in Busco in vico Colperstraet# inter 

hereditatem Henrici filii quondam Lamberti Rijxken ex uno et inter 

hereditatem quondam Ghibonis dicti (dg: .) Pels ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

censu domini ducis) censibus exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum. 

 

BP 1179 p 332v 10 ma 12-02-1392. 

Johannes Hacken zv Gerardus Hacken beloofde aan Mathias Ranen 207 dobbel, 

46 plakken voor 1 dobbel gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande 

(zo 24-03-1392) te betalen. 

 

Johannes Hacken filius Gerardi (dg: Hal) Hacken promisit Mathie Ranen CC 

et septem dobbel scilicet (dg: XLVII) XLVI placken pro quolibet dobbel ad 

letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes Rover et Neijnsel 

datum secunda post Scolastice. 

 

BP 1179 p 332v 11 ma 04-03-1392. 

Willelmus zvw Petrus van der Straten, voor zich en voor zijn broer 

Gerardus, Johannes van Engelant van Straten, voor zich en zijn 

bloedverwanten en vrienden, verklaarden verzoend te zijn met Lambertus 

Pinghe, zijn trawanten, bloedverwanten en vrienden mbt de dood van wijlen 

voornoemde Petrus van der Straten, veroorzaakt door voornoemde Lambertus. 

Ze beloofden aan handen van Nicholaus Rover. De brief overhandigen aan 

Godefridus van Rode. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Petri van der Straten pro se et pro Gerardo suo 

fratre Johannes de Engelant de (dg: Oerscot) de Straten pro se et pro 

omnibus suis consanguineis et amicis (dg: .) genitis et generandis palam 

recognoverunt se et omnes eorum consanguineos et amicos fore 

reconciliatos (dg: d) cum Lamberto Pinghe et cum complicibus 

consanguineis et amicis de nece dicti quondam Petri van der Straten facta 

ut dicitur per dictum Lambertum in personam dicti quondam Petri ut 

dicitur promittentes indivisi super omnia #ad manus Nicholai Rover# pro 

se et omnibus eorum amicis et consanguineis (dg: ratam servare) genitis. 

Testes Willelmus et Rover datum secunda post invocavit. Detur Godefrido 

de Rode. 

 

BP 1179 p 332v 12 ma 04-03-1392. 

Theodericus van Essche, Godefridus van Rode en Wiskinus zvw Theodericus 

Neven soen beloofden aan voornoemde Willelmus en Johannes van Engelant 65 

lichte schilden, binnen een jaar in 3 termijnen, te zoenrecht, te betalen, 

mbt de dood van voornoemde Petrus van der Straten. 

 

Theodericus de Essche Godefridus de Rode et Wiskinus filius quondam 

Theoderici Neven soen promiserunt dictis Willelmo et Johanni de (dg: 

Engelant XX) #[Eng]elant {in margine sinistra: Engelant}# LXV (dg: 

scilde) #licht# scilde infra presentem annum ad tres terminos solucionis 

ad omne jus reconciliacionis persolvendos scilicet de nece !dicta nece 

dicti quondam (dg: Lamberti Pet Pinge) #Petri van der Straten# 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 332v 13 ma 04-03-1392. 

Lambertus Pinge en Henricus Willems soen van Rode beloofden voornoemde drie 
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schadeloos te houden van deze 65 schilden. 

 

+. 

Lambertus Pinge et Henricus (dg: Willelmus) Willems soen de Rode 

promiserunt dictos 3 ab hiis #LXV scilde# indempnes servare. Testes datum 

ut supra. 

 

 


