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1179 mf5 F 10 p. 343. 

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

 Quara post conversionem Pauli: woensdag 31-01-1392. 

 in festo purificationis: vrijdag 02-02-1392. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1392. 

 

BP 1179 p 343r 01 di 30-01-1392. 

Walterus zvw Godefridus Vleminc verklaarde dat Johannes van Bladel bakker 

betaald heeft ....... ......., die voornoemde Johannes verschuldigd was of 

beloofd had aan voornoemde Walterus, wegens erfgoederen, ....... ......., 

die voornoemde Johannes eertijds verworven had van voornoemde Walterus, en 

alle andere schulden. 

 

Walterus filius quondam (dg: Ghisberti) Godefridi Vleminc palam 

recognovit sibi per Johannem de Bladel pistorem fore satisfactum ....... 

....... ....... ....... ....... dictus Johannes (dg: sibi) dicto Waltero 

debebat (dg: a quocumque) seu promiserat a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem occacione quarumcumque h[ereditatum] ....... 

....... ....... ....... locorum quas et que dictus Johannes pridem erga 

dictum Walterum acquisiverat ut dicebat et ab omnibus aliis debitis et 

promissionibus ....... ....... ....... ....... ....... ?debitis et 

promissionibus et ab omnibus impeticionibus quibus mediantibus dictus 

(dg: Joh) Walterus prefatum Johannem impetere posset a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem quacumque ....... ....... clamans inde 

quitum. Testes Neijnsel et Raet datum tercia post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 343r 02 di 30-01-1392. 

Sophija dvw Johannes van Hijntam schoenmaker machtigde haar broer 

Godescalcus haar tegoeden, cijnzen en renten te manen. 

 

O-. 

Sophija filia quondam Johannis de Hijntam (dg: s..t) sutoris dedit 

potestatem Godescalco suo (dg: filio) fratri potestatem monendi (dg: suo 

fratri) etc sua credita et suos census et redditus quoscumque usque ad 

revocacionem. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 03 wo 31-01-1392. 

Wijnricus Screijnmaker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

28 schelling geld, die Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier beloofd had aan 

voornoemde Wijnricus, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1 morgen land in 

Rosmalen. 

 

-. 

Wijnricus Screijnmaker hereditarium censum (dg: hn) viginti octo 

solidorum monete quem Petrus filius quondam Engberti Ludinc Dicbier 

promisit se daturum et soluturum dicto Wijnrico hereditarie 

purificationis ex uno iugero sito in parochia de Roesmalen prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Vladeracken et Raet datum quarta post 

[conversionem Pauli]. 

 

BP 1179 p 343r 04 wo 31-01-1392. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe beloofde aan de secretaris, tbv de 

lombarden, 70 Hollandse gulden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392; 

29+31+14=74 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe promisit michi ad opus 

lombardorum LXX (dg: Hollant #Gelre) Hollant# gulden ad pasca proxime 

futurum persolvendos sub pena II !II (dg: testes Willelmus et ?Raet) 
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#Testes Vladeracken Ra[et]# datum quarta post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 343r 05 wo 31-01-1392. 

Henricus, zvw Bruijstinus szvw Johannes van Berlikem, verkocht aan Albertus 

Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 1 bunder beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen erfgoed gnd Wouters Hoeve enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met een eind strekkend aan ?Petrus Wouters soen. 

 

(dg: Br) Henricus filius quondam Bruijstini generi (dg: quonda) olim 

Johannis de Berlikem unum bonarium prati situm in parochia de Scijnle 

(dg: in loco dicto iuxta locum) [in loco] dicto Eilde inter hereditatem 

dictam Wouters Hoeve ex uno et inter (dg: .) communem plateam ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem P[?etr]i Wouters soen ut dicebat 

hereditarie vendidit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco 

promittens super omnia waradiam et obligationem deponere. Testes 

Vladeracken et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 06 wo 31-01-1392. 

Willelmus zvw Henricus gnd Boert, Theodericus die Luker ev Yda, !Lambertus 

Hut... ev Elizabeth, en Jacobus Rutghers soen ev Sophia, dvw voornoemde 

Henricus Boert, droegen over aan Henricus Bloemmart en diens vrouw Oda svw 

Rutgherus van Milheze alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Rutgherus van Milheze en diens vrouw Enghelberna. 

Na overlijden van voornoemde Henricus Bloemmart en Oda gaan voornoemde 

goederen naar alle kinderen van voornoemde Oda, en naar niemand anders, 

gelijkelijk onder deze kinderen te verdelen. 

 

Solvit XVIII solidos. Duplicetur. 

Willelmus filius quondam (dg: Walteri Boerten) Henrici dicti Boert 

Theodericus die Luker maritus et tutor legitimus Yde sue {hierna staan 

twee puntjes} Lambertus1 (dg: filius quondam Lamb) Hut... (dg: J) maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Jacobus Rutghers soen maritus 

et tutor legitimus Sophie sue uxoris filiarum quondam (dg: He) dicti 

Henrici Boert [omnia] et singula bona eis de morte quondam Rutgheri de 

Milheze et quondam Enghelberne sue uxoris seu de morte alterius eorundem 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Henrico Bloemmart et Ode sue uxori (dg: soro) 

sorori olim dicti quondam Rutgheri de Milheze #cum omnibus litteris# 

promittens super o[mnia] ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere tali condicione quod (dg: alter dictorum) #dicti# Henricus 

Bloemmart et Ode! sue! uxor (dg: dicta bona ad eius v) #et alter eorum 

(dg: diutius)# diutius vivens dicta bona integraliter possidebit post 

decessum tamen eorundem Henrici Bloemmart et Ode amborum dicta bona omnia 

ad omnes liberos dicte Ode integraliter devolventur et ad neminem alium 

inter eosdem liberos dicte Ode extunc equaliter dividenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 343r 07 wo 31-01-1392. 

(dg: Henricus zv Johannes gnd Bathen soen). 

 

(dg: Henricus filius Johannis dicti Bathen soen). 

 

BP 1179 p 343r 08 vr 02-02-1392. 

Arnoldus Lambrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Lambrechts soen prebuit et reportavit. Testes Tijt et 

Vladeracken datum in festo purificationis. 

 

                         
1 Op basis van BP 1179 p 343r 09 zou hier Henricus mogen worden verwacht. 
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BP 1179 p 343r 09 vr 02-02-1392. 

Henricus Bloemmart beloofde aan voornoemde Willelmus, !Henricus, 

Theodericus en Jacobus 40 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Henricus (dg: Bo) Bloemmart promisit super omnia dictis Willelmo Henrico2 

Theoderico et Jacobo (dg: XL) XL Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 343r 10 vr 02-02-1392. 

Voornoemde Henricus Bloemmart beloofde aan voornoemde Willelmus, !Henricus, 

Theodericus en Jacobus 40 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Dictus Henricus Bloemmart promisit dictis (dg: 4) Willelmo !Henrico 

Theoderico et Jacobo XL Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 11 vr 02-02-1392. 

Johannes zv Truda maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 6 

mud rogge, die hr Theodericus Rover ridder aan hem moet leveren. 

 

Johannes filius Trude hereditariam paccionem sex modiorum siliginis quam 

dominus Theodericus Rover miles sibi solvere tenetur monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 12 do 01-02-1392. 

Egidius gnd Truden soen zvw Arnoldus van Vranckenvoert verkocht aan 

Johannes zvw Godefridus van Erpe een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst morgen over een 

jaar, gaande uit een huis, hofstad, tuin en aangelegen erfgoed, tezamen in 

een kamp gelegen, 15 lopen gerst groot, in Veghel, ter plaatse gnd op Ham, 

tussen de gemeint enerzijds en Ancelmus szvw Egidius gnd Weijncke 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Egidius dictus Truden soen filius quondam Arnoldi de Vranckenvoert 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo solucionis termino a die crastino ultra annum et 

in Busco tradendam ex domo domistadio et orto et hereditate (dg: sita) 

adiacente sitis simul in uno campo XV lopinatas terre (dg: siligin) 

ordeacee continente (dg: s) in parochia de Vechel ad locum dictum op Ham 

inter (dg: communem plateam) #communitatem# ex uno et inter hereditatem 

Ancelmi generi quondam Egidii dicti (dg: Weijn) Weijncke ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Rover et Arnoldus datum in profesto purificationis. 

 

BP 1179 p 343r 13 do 01-02-1392. 

Arnoldus gnd Bode van Herlaer verkocht aan Conrardus zvw Arnoldus Coenen 

soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Herlaar, naast de watermolen, tussen Johannes visser en zijn vrouw Hebba? 

enerzijds en Heijlkina Peters anderzijds, reeds belast met 6 kapoenen, een 

b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment en een b-erfcijns van 8 

schelling gemeen paijment. Direct na overlijden van voornoemde Conrardus en 

diens huidige vrouw Gertrudis gaat de pacht terug naar de verkoper. 

 

                         
2 Op basis van BP 1179 p 343r 06 zou hier Lambertus mogen worden verwacht. 
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Arnoldus dictus Bode de Herlaer hereditarie vendidit Conrardo filio 

quondam Arnoldi Coenen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex 

domo orto et pecia terre sibi adiacente sitis in Herlaer iuxta molendinum 

aquatile inter hereditatem (dg: .......) Johannis piscatoris et Hebbe? 

eius uxoris ex uno et inter hereditatem Heijlkine Peters ex alio ut 

dicebat promittens super omnia (dg: w) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex caponibus et hereditario censu XL 

solidorum communis pagamenti et hereditario censu octo solidorum communis 

pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere #+ {ook + in 

margine sinistra; hier invoegen BP 1179 p 343r 18}#. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 14 do 01-02-1392. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Sint-Remigius over 2 jaar (do 01-10-

1394), met 18 Hollandse gulden of de waarde en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes 

van de Kloot en Johannes Nouden. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium) infra hinc et Remigii proxime 

futurum et ad spacium duorum annorum sine medio sequentium semper dicto 

pendente cum XVIII Hollant gulden seu valorem et cum paccione [anni 

redempcionis]. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo 

Johanne Nouden datum anno nonagesimo secundo mensis februarii die prima 

hora none pontificis Bonefacii noni anno tercio. 

 

BP 1179 p 343r 15 do 01-02-1392. 

Hubertus van Moenle droeg over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem (1) 

½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Osser Gemeint, tussen Arnoldus 

Wonder enerzijds en Arnoldus van den Vlasvenne anderzijds, aan hem verkocht 

door voornoemde Arnoldus van den Vlasvenne, (2) 4 hont land, in Oss, ter 

plaatse gnd op Osser Gemeint, tussen Petrus gnd Wildegans enerzijds en 

Margareta dvw Nijcholaus gnd Coel den Wolken anderzijds, aan hem verkocht 

door Arnoldus van den Vlasvenne. 

 

Hubertus de Moenle dimidium iuger terre situm in parochia de Os in loco 

dicto Osser Gemeijnt inter hereditatem Arnoldi Wonder ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den [Vlas]-venne ex alio venditum sibi a dicto 

Arnoldo van den Vlasvenne prout in litteris scabinorum atque quatuor hont 

terre sita in parochia de Os in loco dicto op Osser Gemeijnt inter 

hereditatem Petri dicti Wildegans ex uno et inter hereditatem Margarete 

filie quondam Nijcholai dicti Coel den Wolken ex alio vendita [sibi] ab 

Arnoldo van den Vlasvenne prout in litteris hereditarie supportavit 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem cum litteris (dg: et aliis) et 

jure promittens ratam servare #questionem proximitatis# et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 16 do 01-02-1392. 

Hubertus van Moenle verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 1 hont 

land, in Oss, ter plaatse gnd in Osser Gemeint, tussen Albertus Spermer 

enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds. 

 

Hubertus de Moenle unum hont terre situm in parochia de Os in loco dicto 

in Osser Gemeijnt inter hereditatem Alberti Spermer ex uno et inter 

hereditatem Godefridi filii quondam Andree de Berlikem ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit do s) vendidit dicto Godefrido promittens 

warandiam (dg: et ob) et questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 17 do 01-02-1392. 

Theodericus Wanghen zvw Gerardus Wanghen deed tbv zijn broer Wijnricus zvw 
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voornoemde Gerardus Wangen afstand van de oostelijke helft van een hofstad 

van wijlen Petrus gnd Stert, onder de vrijheid van Oisterwijk, tussen 

Gerardus zvw Henricus Godevarts soen enerzijds en Ancelmus Wael anderzijds. 

 

Theodericus Wanghen filius quondam Gerardi Wanghen super (dg: quodam 

domistadio) medietate cuiusdam domistadii (dg: sit) quondam Petri dicti 

Stert siti infra libertatem de Oesterwijc inter hereditatem Gerardi filii 

quondam Henrici Godevarts soen ex uno et inter hereditatem Ancelmi Wael 

ex alio scilicet super illa medietate que sita est versus oriens ut 

dicebat [et super] jure ad opus (dg: ....) #Wijnrici# sui fratris filii 

dicti quondam Gerardi Wangen renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 343r 18 do 01-02-1392. 

+. {Invoegen aan het einde van BP 1179 p 343r 13}. 

tali condicione (dg: ...) quod dicta paccio statim post decessum dicti 

Conrardi et Gertrudis eius uxoris presentis amborum ad dictum venditorem 

hereditarie de[volvetur]. 

 

1179 mf5 F 11 p. 344. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1392. 

 anno XC secundo mensis februarii die prima: donderdag 01-02-1392. 

 

BP 1179 p 344v 01 do 01-02-1392. 

Johannes van Hijntam verkocht aan Gerardus Heerken de jongere zvw 

Godefridus Heerkini een b-erfcijns van 30 schelling geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen Petrus Deijnen enerzijds en 

Johannes van Pijpengael anderzijds, aan eerstgenoemde Johannes verkocht3 

door zijn broer Godescalcus van Hijntam. 

 

Johannes [4de Hijntam hereditarium cen]sum triginta solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco ad forum piscium [inter hereditatem] Petri [Deijnen 

e]x uno et inter hereditatem Johannis de Pijpengael ex alio venditum 

primodicto Johanni a Godescalco (dg: suo fratre) de (dg: Hin) Hijntam suo 

fratre #prout# in litteris hereditarie vendidit Gerardo Heerken (dg: 

filio) juniori filio quondam Godefridi Heerkini supportavit cum litteris 

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

Testes Rover et Arnoldus datum in profesto purificationis. 

 

BP 1179 p 344v 02 do 01-02-1392. 

Johannes Nouden verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Loijer een b-erfpacht 

van 1 zester rogge, Bossche maat, die Rodolphus uten Bossche en zijn zoon 

Johannes beloofd hadden met Lichtmis te leveren aan Heijlwigis van 

Collenberge gaande uit een deel land, in Wilshuizen, naast de steeg midden 

door die villa, op welk deel eertijds iemand gnd die Aude Screijer woonde. 

 

Johannes Nouden hereditariam paccionem unius sextarii siliginis mensure 

de Busco quam (dg: u) Rodolphus uten Bossche et Johannes eius filius 

promiserant se daturos et soluturos Heijlwigi de Collenberge hereditarie 

purificationis a quadam portione terre sita in Wilshusen iuxta (dg: me) 

stegam per medium eiusdem #ville# tendentem ad quam! terre quidam dictus 

die Aude Screijer residere consuevit prout in litteris continetur (dg: et 

quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit) Willelmo 

filio quondam Willelmi Loijer promittens warandiam et obligationem in 

dicta paccione existentem deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

                         
3 Zie ← BP 1179 p 278v 08 ma 24-07-1391, verkoop van deze erfcijns. 
4 Aanvulling op basis van BP 1179 p 278v 08. 
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BP 1179 p 344v 03 do 01-02-1392. 

De broers Constantinus gnd Costken en Johannes, kvw Rutgherus Voet, 

verkochten aan Goeswinus zv Margareta van Gherwen, tbv hem en zijn broer 

Johannes ½ bunder beemd, gnd die Put Horst, in Schijndel, tussen Walterus 

Coptiten enerzijds en Delijen van den Hoernic en haar kinderen anderzijds. 

De brief overhandigen aan Goeswinus. 

 

Constantinus dictus Costken (dg: filius) #et Johannes fratres liberi# 

quondam Rutgheri Voet dimidium bonarium prati (dg: situm in parochia de 

Scijnle in) dictum die Put Horst situm in parochia de Scijnle inter 

hereditatem Walteri Coptiten ex uno et inter hereditatem Delijen! van den 

Hoernic et eius liberorum ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Goeswino filio (dg: G) Margarete de Gherwen ad opus sui et ad opus 

Johannis sui fratris promittentes warandiam (dg: deponere) et 

obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Goeswino. 

 

BP 1179 p 344v 04 do 01-02-1392. 

Lodekinus die ?Wever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lodekinus die We[v?]er prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 05 do 01-02-1392. 

....... ....... Venne verkocht aan Winricus zvw Rodolphus Neijser, tbv hem 

en zijn broer Arnoldus, een stukje land, in Geffen, ter plaatse gnd 

Geffenre Veld, tussen Willelmus van Nuwelant enerzijds en Femija Vrancken 

en andere naburen aldaar anderzijds. 

 

....... ....... Venne particulam terre sitam in parochia de Geffen in 

loco dicto Geffenre Velt (dg: .) inter hereditatem Willelmi de Nuwelant 

ex uno et inter hereditatem Femije Vrancken et aliorum vicinorum ibidem 

ex alio prout (dg: in l) ibidem sita est hereditarie vendidit Winrico 

(dg: et Arnoldo fratribus liberis) filio quondam Rodolphi Neijser #ad 

opus sui et ad opus Arnoldi sui fratris# promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 06 do 01-02-1392. 

Johannes Bathen soen van Gheldorp beloofde aan Boudewinus Beijs 17 Gelderse 

gulden of de waarde en 19 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392) te betalen. 

 

Johannes Bathen soen de Gheldorp promisit Boudewino Beijs XVII Gelre 

#gulden# seu valorem et XIX communes placken ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 07 do 01-02-1392. 

Sijmon van der After en Arnoldus nzv Theodericus zvw Bartholomeus beloofden 

aan Henricus zvw voornoemde Theodericus zv Bartholomeus 45 Gelderse gulden 

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

 

Sijmon van der After et Arnoldus filius naturalis Theoderici (dg: in) 

filii quondam Bartholomei #promiserunt Henrico filio dicti quondam 

Theoderici filii Bartholomei# XLV Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 08 do 01-02-1392. 

Destijds had Theodericus van der Heze een hofstad met gebouwen in de Bosch, 

aan een straat die loopt van de straat gnd Beurde, voor erfgoederen van 

Adam van Mierde, naar erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, tussen 

erfgoed van voornoemde Adam en Henricus gnd Matheus, erfgoed van wijlen 

Mathias Loet en erfgoed van voornoemde Theodericus enerzijds en erfgoed van 

Johannes zvw Franco gnd Luborgen anderzijds, strekkend vanaf eerstgenoemde 
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straat achterwaarts tot aan een paal, welke hofstad overal, zowel voor als 

achter, 22 voet breed is, verkocht aan Adam van Mierde, tbv Bela van Os 

begijn. Thans verkocht voornoemde Bela van Os aan Johannes van Haren5 zvw 

Zebertus van den Zande een deel van voornoemde hofstad, te weten het deel 

naast eerstgenoemde weg, strekkend vanaf eerstgenoemde weg ter breedte van 

het erfgoed van voornoemde Adam van Mierde en Henricus Matheus, en ter 

breedte van het erfgoed van voornoemde wijlen Matheus van Loet, tot aan het 

erfgoed dat was van wijlen Heijlwigis van Heijmeric, alsmede de helft van 

het restant van voornoemde hofstad, strekkend vanaf voornoemd deel verder 

tot aan voornoemde paal, te weten de helft tegen het erfgoed van Franco zv 

Johannes zvw Franco gnd Luborgen. Op de andere helft van het restant van de 

hofstad mag nimmer iets gebouwd worden noch een latrine worden geplaatst. 

De koper betaalt uit voornoemde goederen een b-erfcijns van 40 schelling, 

in de brief vermeld. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus van der Heze quoddam domistadium 

situm in Busco ad vicum tendentem a vico dicto Boerde ante hereditates 

Ade de Mierde versus hereditatem quondam Hermanni de Zonne inter 

hereditatem (dg: Ade) dicti Ade et Henrici dicti Matheus et hereditatem 

quondam Mathie Loet et hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Franconis dicti Luborgen ex alio 

tendens a primodicto vico retrorsum usque ad quendam palum ibidem fixum 

et quod domistadium continet ubique tam anta quam retro viginti duas 

pedatas in latitudine #simul cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus# hereditarie (dg: supportasset .. ) vendidisset Ade de 

Mierde ad opus Bele de Os beghine prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dicta Bela de Os cum tutore quandam partem 

dicti domistadii scilicet illam partem que sita est iuxta primodictum 

vicum tendentem a primodicto vico ad latitudinem dicte hereditatis (dg: 

Ade) dictorum Ade de Mierde #et# Henrici Matheus et ad latitudinem dicte 

hereditatis dicti quondam Mathei de Loet scilicet usque ad hereditatem 

que fuerat quondam Heijlwigis (dg: He) de Heijmeric atque medietatem 

residui dicti domistadii quod residuum tendit a dicta parte ulterius 

usque ad (dg: here) palum predictum scilicet illam medietatem (dg: 

illius) dicti residui que meditas sita est contra (dg: iuxta) hereditatem 

Franconis filii Johannis filii quondam Franconis dicti Luborgen ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de (dg: Haren) Haren filio quondam 

(dg: Zibben) Zeberti van den Zande supportavit cum litteris et (dg: jure) 

aliis et jure occacione promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod supra reliquam 

medietatem dicti residui nunquam aliquid edificabitur nec ponetur latrina 

tali condicione quod dictus emptor solvet ex premissis hereditarium 

censum XL solidorum in dictis litteris contentum sic quod supra reliquam 

medietatem dicti residui dampna exinde non eveniant. Testes Tijt et 

Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 344v 09 do 01-02-1392. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 10 do 01-02-1392. 

Voornoemde Bela van Os begijn droeg de andere helft van het restant van de 

hofstad over aan Elizabeth wv voornoemde Theodericus van der Heze. Op deze 

helft mag nimmer iets gebouwd worden, noch een latrine worden geplaatst. 

 

Dicta Bela cum tutore reliquam medietatem dicti residui supportavit 

Elizabeth relicte dicti quondam Theoderici van der Heze cum litteris et 

aliis jure! occacione promittens tutore! ratam servare tali condicione 

                         
5 Zie → BP 1184 f 295v 02 do 31-12-1405 (1+2), verkoop van het deel van de hofstad en van de 
helft van het restant. 
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quod supra dictam medietatem nunquam aliquid edificabitur nec ponetur 

latrina. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 11 do 01-02-1392. 

Godefridus Donnecop zvw Henricus van der Laerscot gaf uit aan Petrus van 

Hoest een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Elizabeth Beijs enerzijds en wijlen Berisius Piggen anderzijds, met een 

eind strekkend aan kv Jacobus gnd Cop Eghel; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 11¼ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst morgen over een jaar. Koper zal binnen een jaar 

op dit stuk land een huis bouwen ter waarde van 10 Gelderse gulden. 

 

Godefridus Donnecop filius quondam Henrici van der Laerscot peciam terre 

sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

Elizabeth (dg: Beij) Beijs ex uno et inter hereditatem Berisii #quondam# 

(dg: B) Piggen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem liberorum 

Jacobi dicti Cop Eghel ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro 

de Hoest ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

undecim lopinorum et unius quarte unius lopini siliginis mensure de Busco 

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

die crastino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

insuper super omnia quod ipse supra dictam peciam terre unam domum 

valentem X Gelre #gulden# infra annum edificabit et situari procurabit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 12 do 01-02-1392. 

Erardus gnd Erijt zvw Erardus gnd Erijt Wouters soen verkocht aan 

Nijcholaus gnd Coel Enoden soen van Vucht een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst morgen 

over een jaar, gaande uit 5 dagmaten beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd in 

den Brant, tussen erfgoed gnd des Gasthuis Kamp enerzijds en kv Godefridus 

Grieten soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Erardus (dg: fi) dictus Erijt filius quondam Erardi dicti Erijt Wouters 

soen hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel Enoden soen de Vucht 

hereditariam paccionem (dg: unius) #dimidii# modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino a die (dg: 

st) crastino ultra annum et in Busco ex quinque diurnatis prati sitis in 

parochia de Helvoert in loco dicto in den Brant inter hereditatem des 

Gasthuus Camp ex uno et inter hereditatem (dg: Gr quond) liberorum 

Godefridi Grieten soen ex alio (dg: atque ex) promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 344v 13 do 01-02-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 8 Gelderse 

gulden of de waarde en met de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Wellinus 

van Os en Johannes van den Placke. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum octo Gelre gulden seu valorem 

et cum paccione anni redempcionis. Acta in camera presentibus scabinis 

Johanne de Globo Wellino de Os et Johanne van den Placke datum anno (dg: 

..) XC secundo mensis februarii die prima hora vesperarum. 

 

1179 mf5 F 12 p. 345. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1392. 
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BP 1179 p 345r 01 do 01-02-1392. 

(dg: Hen) 

 

BP 1179 p 345r 02 do 01-02-1392. 

Gheerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch en zijn oom Henricus Cnode 

beloofden aan de secretaris, tbv de lombarden in Den Bosch, .. Franse oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gheerlacus Cnode scolasticus in Busco et Henricus Cnode eius avunculus 

promiserunt mihi ad opus lombardorum in Busco ....... ....... ....... 

....... Francie #ad# pasca proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes Rover et Vladeracken datum in profesto purificationis. 

 

BP 1179 p 345r 03 do 01-02-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 345r 04 do 01-02-1392. 

Henricus gnd Bruijn Aelwijns soen verkocht aan Henricus zvw Rodolphus Rover 

van Vladeracken een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in het Westerveld, 

ter plaatse gnd Loekart, ter? plaatse gnd Kreiendonk, tussen wijlen 

Rutgherus Pijn van Derenborch enerzijds en Johannes van Derenborch 

anderzijds, aan hem verkocht door Ygrammus zvw Robbertus van Doerne. 

 

Henricus dictus Bruijn Aelwijns soen peciam terre sitam in parochia de Os 

in loco dicto int Westervelt ad locum dictum Loekart ....... locum dictum 

Creijendonc inter hereditatem quondam Rutgheri Pijn de Derenborch ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Derenborch ex alio in ea quantitate qua 

ibidem [sita est] venditam sibi ab (dg: Yv) Ygrammo filio quondam 

Robberti de Doerne prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Henr) 

Henrico filio quondam Rodolphi Rover de Vladeracken supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Vladeracken (dg: datum supra) datum supra. 

 

BP 1179 p 345r 05 do 01-02-1392. 

Metta dvw Franco van Kuijc sv Johannes van Berchen droeg over aan Henricus 

zvw Rodolphus Rover van Vladeracken een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd 

in het Neder Lakart, tussen wijlen Zensa wv Robbertus van Doerne enerzijds 

en Bollekinus gnd Rovers soen anderzijds, aan voornoemde Metta verkocht 

door Rutgherus Pijn van Derenboch. 

 

Metta filia quondam Franconis de Kuijc soror Johannis de Berchen cum 

tutore peciam terre sitam in parochia de Os ad locum dictum int Neder 

Lakart [inter hereditatem] quondam Zense relicte quondam Robberti de 

Doerne ex uno et inter hereditatem Bollekini dicti Rovers soen ex alio 

prout dicta pecia terre ibidem sita est venditam [dicte] Mette a Rutghero 

Pijn de Derenboch prout in litteris supportavit Henrico filio quondam 

Rodolphi Rover de Vladeracken cum litteris et jure promittens cum 

t[utore] ....... et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 345r 06 do 01-02-1392. 

Johannes zvw Franco gnd Luborgen verkocht aan Johannes van Haren zvw 

Zebertus van den Zanden een stukje6 erfgoed in Den Bosch, aan een straatje 

dat loopt vanaf het erfgoed van wijlen Gheenmannus met den Koijen naar de 

huizinge van Adam van Mierde, in een erfgoed van voornoemde wijlen Franco 

                         
6 Zie → BP 1175 f 144v 06 do 27-01-1396, overdracht van een stukje erfgoed 

hier ter plaatse. 
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Luborgen, tussen erfgoed van Franco zv voornoemde Johannes enerzijds en 

erfgoed van voornoemde ....... anderzijds, welk stukje overal 4 voet breed 

is, strekkend vanaf erfgoed van wijlen Theodericus van Heze naar een weg, 

met het recht te gaan over een weg die daar loopt vanaf voornoemd straatje 

naar voornoemd stukje erfgoed. 

 

Johannes filius quondam Franconis dicti Luborgen quandam particulam 

hereditatis sitam in Buscoducis ad viculum tendentem a hereditate quondam 

Gheenmanni met [den] Koijen versus habitationem Ade de Mierde in 

hereditate dicti quondam Franconis Luborgen inter hereditatem Franconis 

filii dicti Johannis ex uno et inter hereditatem dicti ....... ex alio 

que particula hereditatis continet (dg: ibique) #ibique!# quatuor pedatas 

in latitudine et que particula hereditatis tendit ab hereditate quondam 

Theoderici de Heze usque viam quandam ....... ....... simul cum jure 

eundi et redeundi ambulandi (dg: a communi plate) per quandam viam 

tendentem ibidem a dicto viculo ad (dg: hereditatem ?Theoderici de ....) 

#dictam particulam hereditatis# ut [dicebat] hereditarie vendidit Johanni 

de Haren filio quondam Zeberti van den Zanden promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 345r 07 do 01-02-1392. 

Wellinus van Os wollenklerenwever verkocht aan Johannes van den Placke een 

hofstad7 in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf erfgoed van wijlen 

Gerardus met den Koijen naar de huizinge van Adam van Mierde, tussen een 

huis van voornoemde Wellinus enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes 

van den Placke anderzijds, welke hofstad voor, naast het straatje, 31 voet 

breed is, en achter 19 voet, strekkend vanaf voornoemd straatje 

achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes van Hercke, met het recht te 

mogen bouwen in en op de wand van het huis van voornoemde Wellinus. 

Zodra voornoemde Johannes in voornoemde wand gebouwd heeft, zal die wand 

gemeenschappelijk eigendom zijn, en zullen voornoemde Wellinus en Johannes 

die wand voor gezamenlijke rekening onderhouden. 

 

Wellinus de Os textor laneorum quoddam domistadium situm in Busco in 

viculo tendente a (dg: .. hereditate q) hereditate quondam Gerardi met 

den Koijen (dg: ex uno) versus habitationem Ade de Mierde inter domum 

dicti Wellini ex uno et inter hereditatem Johannis van den Placke ex alio 

et quod domistadium (dg: tendit) continet ante (dg: jure) juxta (dg: 

dictum) viculum predictum XXXI pedatas in latitudine et retro XIX pedatas 

in latitudine tendens a dicto viculo retrorsum ad hereditatem Johannis de 

Hercke simul cum jure edificandi in pariete #et supra eundem parietem# 

domus dicti Wellini #et sua edificia in eodem firmare ad eius profectum# 

scilicet in illo parieto qui situs est contigue iuxta dictum domistadium 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni van den Placke promittens 

warandiam et obigationem deponere tali condicione quod postquam dictus 

Johannes in dicto pariete edificavit extunc dicti Wellinus et Johannes 

deinceps eundem parietem sub eorum communibus expensis in bona (dg: dep) 

disposicione observabunt et extunc idem paries deinceps erit eorundem 

Wellini et Johannis perpetue deinceps communis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 345r 08 do 01-02-1392. 

Johannes zv Walterus gnd Wal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Walteri dicti Wal prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 345r 09 do 01-02-1392. 

Metta dvw Henricus van den Hoernic maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

                         
7 Zie → BP 1183 f 346r 04 vr 04-07-1404, verkoop van de hofstad. 
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vervreemdingen gedaan door Gerardus Roelen soen met zijn goederen. 

 

Metta filia quondam Henrici van den Hoernic omnes vendiciones et 

alienaciones per Gerardum Roelen soen cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 345r 10 do 01-02-1392. 

Johannes nzvw hr Adam investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch droeg 

over aan Reijnerus gnd Loden zvw Albertus gnd Loden een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Johannes gnd van Yssche bakker beloofd had aan eerstgenoemde 

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

Kerstmis, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Martinus van Pipegael enerzijds en erfgoed van 

Leijta gnd Robbeerts anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Ade investiti olim ecclesiarum 

de Orthen et de Busco ad...... depen.... hereditarium censum quatuor 

librarum monete quem Johannes dictus de Yssche pistor promisit se daturum 

et soluturum (dg: dco) primodicto Johanni hereditarie mediatim Johnnis et 

mediatim Domini ex medietate domus et aree site in Busco ad forum piscium 

inter hereditatem Martini de Pipegael ex uno et inter hereditatem Leijte 

dicte Robbeerts ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Reijnero dicto Loden filio quondam Alberti dicti Loden cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 345r 11 do 01-02-1392. 

Nijcholaus van Luijssel, voor zich en als momber van kvw Johannes van 

Luijssel, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 10 lopen 

rogge, Bossche maat, die Walterus zvw Theodericus gnd van der Spaekel 

beloofd had aan voornoemde Nijcholaus en wijlen Johannes van Luijssel, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 3 stukken land, in Boxtel, en een stukje 

land, gnd dat Heitveld. 

 

Nijcholaus de Luijssel (dg: tamquam mar) pro se (dg: quam) et tamquam 

mamburnus liberorum quondam Johannis de Luijssel hereditariam paccionem 

decem lopinorum siliginis mensure de Busco quam Walterus filius quondam 

Theoderici dicti van der Spaekel promisit se daturum et soluturum dicto 

Nijcholao et quondam Johanni de Luijssel hereditarie purificationis ex 

tribus peciis terre sitis in parochia de Bucstel et ex (dg: quad) quadam 

particula terre dicta communiter dat Heijtfelt prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 345r 12 do 01-02-1392. 

Goeswinus zvw Roverus gnd Bernts soen droeg over aan Cristina dvw Petrus 

Mersmans van Os een stuk land, gnd die Heze, in Oss, tussen Walterus 

Doelvoert enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan voornoemde Goeswinus 

overgedragen door Theodericus gnd Rover Bollekens soen van Os. 

 

Goeswinus filius quondam Roveri dicti Bernts soen peciam terre (dg: sit 

sit) nuncupatam die Heze sitam in parochia de Os inter hereditatem 

Walteri Doelvoert ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio (dg: v) supportatam dicto Goeswino a Theoderico dicto Rover 

Bollekens soen de Os prout in litteris hereditarie supportavit Cristine 

filie quondam Petri Mersmans de Os cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 345r 13 do 01-02-1392. 

Arnoldus Cleijnnael beloofde zijn schoonzoon Jacobus zvw Johannes Nouden 
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soen schadeloos te houden van alle lijfrenten8 en schulden, aan voornoemde 

Arnoldus beloofd door voornoemde Jacobus. Voornoemde Arnoldus behoudt 

echter alle brieven en beloften, aan hem door anderen gedaan, voorzover zij 

aan voornoemde Arnoldus beloften gedaan hadden tezamen met voornoemde 

Jacobus. De brief overhandigen aan Johannes zvw Johannes Nouden soen. 

 

Arnoldus Cleijnnael promisit super omnia (dg: Bruijstino filio quondam 

Johannis Noud Nouden soen de Hoesden ad opus Johannis filii dicti quondam 

Johannis Nouden soen quod ipse Arnoldus prefatum Johannem filium quondam 

Johannis Nouden soen) #Jacobum filium quondam Johannis Nouden soen suum 

generum# ab omnibus (dg: bonis) vitalibus pensionibus et debitis 

promissis dicto Arnoldo a dicto (dg: Johanne filio quondam Johannis 

Nouden soen) #Jacobo et que idem Jacobus debet dicto Arnoldo# a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem tam (dg: in) in litteris quam 

extra litteras ut dicebat indempnem servare salvis tamen dicto Arnoldo 

omnibus suis litteris et promissionibus sibi ab aliis personis (dg: pro 

pro) promissis in suo vigore permansuris in quantum ?continget personas 

que (dg: que dicto Johanni prout dictus) pridem promiserant (dg: in 

litteris scabinorum de Busco) dicto Arnoldo cum dicto Jacobo in litteris 

scabinorum de Busco. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni filio 

quondam Johannis Nouden soen. 

 

BP 1179 p 345r 14 do 01-02-1392. 

Henricus van Loet verkocht aan Arnoldus gnd Groet Art een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan-Baptist in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een akker in Oss, ter plaatse gnd in Westerveld, naast de plaats 

gnd bij den Scoerbosse?, tussen Gerardus Yewijns soen enerzijds en kinderen 

gnd Bruijstens kijnderen anderzijds. 

 

Henricus de (dg: Le) Loet hereditarie vendidit Arnoldo dicto Groet Art 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: ..) nativitatis Johannis baptiste et (verbeterd uit: ex) 

in Busco tradendam ex quodam agro terre sito in parochia de Os in loco 

dicto in Weijstervelt (dg: in loco dicto) iuxta locum dictum bi den 

Scoerbo[ssche?] inter hereditatem Gerardi Yewijns soen (dg: et) ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum Bruijstens kijnderen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda w[arandiam] et aliam 

obligationem deponere deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf5 F 13 p. 346. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1392. 

 

BP 1179 p 346v 01 do 01-02-1392. 

Margareta dvw Petrus van Huesden machtigde Rodolphus van Tula zv Johannes 

van Hoesden een lijfpacht te manen van .. ..... ......., Bossche maat, aan 

voornoemde Margareta verkocht door Arnoldus zvw Zanderus gnd van den 

Kerchove. 

 

Margareta [9filia quondam Petri] de Huesden dedit (dg: potestatem) 

Rodolpho de Tula (dg: potesta) filio (dg: quo) Johannis de Hoesden 

potestatem monendi vitalem pensionem ....... ....... ....... mensure de 

Busco venditam (dg: s) dicte Margarete ab Arnoldo filio quondam Zanderi 

dicti van den Kerchove prout in litteris et cum hiis etc ....... [usque] 

ad revocacionem. Testes Rover et Arnoldus datum in profesto 

purificationis. 

 

                         
8 Zie ← BP 1177 f 226r 08 do 22-02-1386, onder meer Jacobus beloofde aan 

Arnoldus Cleijnael een lijfpacht van 12½ mud rogge. 
9 Aanvulling op basis van BP 1179 p 346v 02. 
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BP 1179 p 346v 02 do 01-02-1392. 

Margareta dvw Petrus van Hoesden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Arnoldus zvw Zanderus van den Kerchove met zijn 

goederen. 

 

Margareta filia quondam Petri de Hoesden omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Arnoldum (dg: filium quondam Johannis de Hoesden) 

filium quondam Zanderi van den Kerchove cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 03 do 01-02-1392. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen vernaderde in afwezigheid van Willelmus 

Posteel een b-erfpacht van 1½ mud rogge, aan voornoemde Willelmus Posteel 

verkocht door Arnoldus Hadewigen soen. 

 

Arnoldus filius quondam (dg: quondam) Johannis Vrancken soen [in 

ab]sentia Willelmi Posteel prebuit et (dg: ..) exhibuit patentes denarios 

(dg: quos) ad (dg: rd) redimendum hereditariam paccionem (dg: .) unius et 

dimidii modiorum siliginis ve[nditam] Willelmo Posteel predicto a! 

Arnoldo Hadewigen soen ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 04 do 01-02-1392. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden, haar kinderen Ludingus en mr Jacobus, en 

Johannes Cnode ev Elizabeth, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Jacobus, 

droegen over aan Katherina wv Gerardus Ketelaer van Riel, tbv haar en haar 

kinderen verwekt door voornoemde wijlen Gerardus Ketelaer, een b-erfcijns10 

van 40 schelling geld, die Nijcholaus zvw Nijcholaus zv mr Gerardus beloofd 

had aan eerstgenoemde Elizabeth, tbv voornoemde Elizabeth en kv voornoemde 

wijlen Jacobus en Elizabeth, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft 

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

wijlen Matheus Gheghel enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Ysebout 

anderzijds, te weten uit de helft naast erfgoed van voornoemde wijlen 

Matheus Gegel. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden cum tutore Ludingus et magister 

Jacobus eius liberi et Johannes Cnode maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dictorum quondam Elizabeth et quondam Jacobi 

hereditarium censum quadringenta solidorum monete quem (dg: J) Nijcholaus 

filius quondam Nijcholai filii magistri Gerardi promisit se daturum et 

soluturum primodicte Elizabeth (dg: .) ad opus eiusdem Elizabeth et ad 

opus liberorum quondam Jacobi et Elizabeth predictorum hereditarie 

nativitatis Domini ex medietate domus et aree site in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam Mathei Gheghel ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Ysebout ex alio scilicet ex illa medietate 

domus et aree predicte que sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

quondam Mathei Gegel prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Katherine relicte quondam Gerardi Ketelaer #de Riel# ad opus sui et ad 

opus liberorum suorum ab ipsa et dicto quondam Gerardo Ketelaer pariter 

genitorum cum litteris et jure promittentes (dg: ratam servare) cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere tali 

condicione quod dicta Katherina dictum censum ad eius vitam integraliter 

possidebit post eius decessum ad dictos eius liberos hereditarie 

devolvendum. [Testes] datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 05 do 01-02-1392. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden droeg over aan voornoemde Katherina wv 

Gerardus Ketelaer van Riel, tbv haar en haar kinderen verwekt door 

                         
10 Zie → BP 1182 p 477r 02 do 16-06-1401 (3), deling van goederen waaronder 

deze cijns. 
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voornoemde wijlen Gerardus Ketelaer, een b-erfcijns11 van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit ¼ deel, behorend aan Nijcholaus zvw 

Nijcholaus zv mr Gerardus steenbakker, van een huis12 en erf in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Goeswinus uten Broec enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus Ysebout anderzijds, te weten uit het ¼ deel 

richting erfgoed van voornoemde Goeswinus, welke cijns aan voornoemde 

Elizabeth was verkocht door voornoemde Nijcholaus zvw Nijcholaus. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden cum tutore hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie Domini ex quarta parte ad 

Nijcholaum filium quondam Nijcholai filii magistri Gerardi lapicide 

spectante domus et aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

Goeswini uten Broec ex uno et inter hereditatem Arnoldi quondam Ysebout 

ex alio scilicet ex illa quarta parte que sita est versus hereditatem 

Goeswini predicti venditum (dg: dicto) dicte Elizabeth a dicto Nijcholao 

filio quondam Nijcholai predicti prout in litteris hereditarie 

supportavit dicte Katherine ad opus sui et suorum liberorum predictorum 

cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere (dg: addit) addita condicione ut (dg: inf) 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 06 do 01-02-1392. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden droeg over aan voornoemde Katherina wv 

Gerardus Ketelaer van Riel, tbv haar en haar kinderen verwekt door 

voornoemde wijlen Gerardus Ketelaer, een b-erfcijns13 van 4 pond 5 penning 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Ysebout 

enerzijds en erfgoed van wijlen Matheus Geghel anderzijds, te weten uit de 

helft richting erfgoed van voornoemde wijlen Matheus, welke cijns Elizabeth 

wv voornoemde Jacobus van Uden, mv voornoemde Ludingus, gekocht had van 

Henricus van Uden. Arnoldus Stamelart van den Kelder deed afstand. 

 

Ludingus filius (dg: Elizabeth) quondam Jacobi de Uden hereditarium 

censum quatuor librarum et quinque (dg: solidorum) denariorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex medietate domus et 

aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Arnoldi 

Ysebout ex uno et inter hereditatem quondam Mathei Geghel ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est (dg: ve) versus hereditatem dicti 

quondam Mathei quem censum Elizabeth relicta dicti quondam Jacobi de Uden 

mater dicti Ludingi erga Henricum de Uden emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicte Katherine ad opus eiusdem 

Katherine et ad opus suorum liberorum predictorum cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere addictione 

sequente. (?dg: Testes datum supra). Quo facto Arnoldus Stamelart de Penu 

super dicto censu IIII librarum et IIII! denariorum ad opus dictorum 

Katherine et eius liberorum renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 07 do 01-02-1392. 

Johannes van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt alle 

voornoemde cijnzen. 

 

Johannes (dg: de) van den Hoevel prebuit et reportavit (dg: datum supra 

..) omnes census predictos. Testes datum supra. 

 

                         
11 Zie → BP 1182 p 477r 02 do 16-06-1401 (2), deling van goederen waaronder deze cijns die 
kwam aan Nijcholaus van Deijle ev Heijlwigis dvw Gerardus Ketellere van Tiel. 

12 Zie → BP 1175 f 109r 06 vr 22-05-1394, zelfde huis, hiervan wordt 1/6 deel in de helft 
verkocht. 

13 Zie → BP 1182 p 477r 02 do 16-06-1401 (4), deling van goederen waaronder 

deze cijns. 
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BP 1179 p 346v 08 do 01-02-1392. 

Johannes van Vucht handschoenmaker droeg over aan Aleijdis ev Theodericus 

van den Hoevel zvw Lambertus, tbv voornoemde Theodericus, 32 oude schilden, 

aan hem beloofd14 door Johannes van Loet verwer. 

 

Johannes de Vucht cijrothecarius (dg: viginti duos trigig) triginta duos 

aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi a 

Johanne de Loet tinctore prout in litteris supportavit Aleijdi uxori 

Theoderici van den Hoevel filii quondam Lamberti ad opus eiusdem 

Theoderici cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 09 do 01-02-1392. 

Jacobus Keelbreker beloofde aan Gerardus van der Merendonc 50 mud hop, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Jacobus Keelbreker promisit (dg: Jacobo) Gerardo van der Merendonc L 

modios lupule dicte hoppen mensure de Busco ad Remigii proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 10 do 01-02-1392. 

Walterus van der Donc beloofde aan Willelmus Bresser 11 gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, en 12 gemene plakken met Kerstmis 

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

 

Walterus van der Donc promisit Willelmo (dg: -s) Bresser XI {met een 

puntje erachter} gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato et XII gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 11 do 01-02-1392. 

Johannes nzvw Albertus Lodewijchs soen van Kessel verkocht aan Johannes van 

Ghewanden een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in Kessel, tussen 

Ludovicus van Kessel enerzijds en Johannes van den Bossche anderzijds, (2) 

1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in den Eftersten Ert, tussen 

Johannes van der Heijde enerzijds en erfg vw Johannes gnd Kolne Ghiben soen 

van Kessel anderzijds, belast met sloten en zegedijken. Voornoemde verkoper 

en met hem Ludovicus van Kessel beloofden de onderpanden van waarde te 

houden. 

 

Johannes (dg: Aelbrechts soen he) #naturalis filius quondam Alberti 

Lodewijchs soen# de Kessel hereditarie vendidit Johanni de Ghewanden 

hereditarium censum trium Hollant gulden seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo (dg: et or) domistadio et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Kessel inter hereditatem (dg: 

Thome) #Ludovici# de Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Bossche ex alio item ex uno iugero terre sito in dicta parochia in loco 

dicto in den Eftersten Ert inter hereditatem Johannis van der Heijde ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis dicti Kolne Ghiben soen 

de Kessel ex alio (dg: item ex) promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem aliam deponere ex fossatis et Zeghediken ad 

premissa spectantibus et infra terram sitis promiserunt insuper dictus 

venditor et cum #?eo# Ludovicus de Kessel indivisi super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 12 do 01-02-1392. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc gaf uit aan Philippus gnd Loden 

                         
14 Zie ← BP 1177 f 150v 13 do 15-09-1384, belofte op 02-02-1385 32 oude 

schilden te betalen. 
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soen de helft van een hofstad, in Den Bosch, aan het eind van de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Elizabeth van Berze enerzijds en erfgoed 

van Stephanus van Berze anderzijds, te weten de helft richting voornoemd 

erfgoed van Stephanus; de uitgifte geschiedde voor de helft van de 

hertogencijns, en thans voor een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

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

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi Vleminc medietatem cuiusdam 

domistadii siti in Busco ad (dg: vic) finem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Elizabeth de Berze ex uno et inter hereditatem Stephani de 

Berze ex alio (dg: i) scilicet illam medietatem que sita est versus 

dictam hereditatem dicti Stephani dedit ad hereditarium censum Philippo 

dicto Loden soen ab eodem hereditarie possidendam pro medietate census 

domini ducis ex dicto integro domistadio de jure solvendi danda etc atque 

pro hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex dicta medietate promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 346v 13 do 01-02-1392. 

....... Akerijns verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... Akerijns [prebuilt et] reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf5 F 14 p. 347. 

 Geen leesbare datum op deze pagina, maar waarschijnlijk: 

 in crastino purificationis: zaterdag 03-02-1392. 

 

BP 1179 p 347r 01 ±za 03-02-1392. 

Walterus Coptiten ev Elizabeth dvw Laurencius Boijen maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van .. ..... ......., die 

Theodericus van der Poerten placht te leveren aan wijlen voornoemde 

Laurencius. 

 

Walterus Coptiten maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Laurencii Boijen hereditariam paccionem ....... ....... ....... 

....... ....... quam Theodericus van der Poer[t]en dicto quondam 

Laurencio solvere consuevit ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Tijt et 

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

 

BP 1179 p 347r 02 ±za 03-02-1392. 

Hilla wv Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel droeg over aan Johannes 

Brenthen molenaar en zijn zoon Johannes de helft van de windmolen van 

wijlen Ludingus, in Maelstrem, aan wijlen voornoemde Johannes Cortroc 

overgedragen door Adam van Mierde. Voornoemde Johannes Brenthen en zijn 

zoon Johannes zullen jaarlijks uit deze helft betalen (1) de hertogencijns, 

(2) een b-erfcijns van 6 pond oude pecunia en 3 pond gemeen paijment, die 

uit deze helft gaat en uit goederen van wijlen Willelmus Vleminc, in Vught. 

Voornoemde Johannes en Johannes beloofden, onder verband van de andere 

helft van voornoemde molen, geen afstand van eerstgenoemde helft te doen, 

tenzij alle achterstallige termijnen van voornoemde cijnzen zijn betaald, 

en met 20 dobbel mottoen eens, aan voornoemde Hilla. Voornoemde Johannes en 

Johannes mogen dan slechts van voornoemde helft afstand doen, op de 

betaaldag van voornoemde cijnzen, en de termijn van die cijnzen op die 

betaaldag zullen ze moeten betalen. Voornoemde Hilla en met haar Laurencius 

zvw Petrus Oer en Henricus Riemsleger beloofden dat Rutgerus zv voornoemde 

Hilla, die uitlandig is, en Johannes en Willelmus, onmondige kv voornoemde 

Hilla en wijlen Johannes Cortroc, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 
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zullen doen. 

 

Hilla relicta quondam Johannis Cortroc #generi quondam Rutgheri de 

Kessel# cum tutore medietatem (dg: medietatem) molendini venti quondam 

Ludingi! siti in Maelstrem cum toto jure eiusdem [medietatis dicti 

molendini] supportatam dicto quondam Johanni Cortroc (dg: gener) ab Adam 

de Mierde prout in litteris supportavit Johanni Brenthen multori et 

Johanni suo filio cum litteris [et jure] promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis Cortroc deponere tali condicione quod dicti Johannes Brenthen et 

Johannes eius filius dabunt [et solvent] annuatim et hereditarie (dg: .) 

ex dicta medietate censum domini nostri ducis annuatim exinde de jure 

solvendum atque hereditarium censum sex librarum antique pecunie et trium 

librarum [communis] pagamenti solvendum hereditarie ex dicta medietate 

atque ex bonis quondam Willelmi Vleminc sitis in Vucht. Quo facto 

repromiserunt dicti Johannes et Johannes sub obligatione alterius 

[medietatis] dicti molendini venti cum jure et attinentiis quod ipsi 

Johannes et Johannes primodictam medietatem dicti molendini (dg: me) non 

resignabunt neque resignare valere neque (?dg: re) ....... nec dimittere 

poterint in futurum nisi prius persolutis omnibus et singulis arrestadiis 

dictis afterstelle dictorum censuum a quocumque tempore evoluto usque 

....... huiusmodi resignacionis aut dimissionis (dg: arrest) 

arrestantibus et cum XX dobbel mottoen dicte Hille semel a dictis Johanne 

Brenthen et Johanne eius filio semel ....... ad ipsius Hille monitionem 

et voluntatem extunc persolvendis et quod dicti Johannes et Johannes 

primodictam medietatem predicti molendini non resignabunt neque dimittent 

(dg: ad) ....... in termino solucionis censuum predictorum et de quo vero 

termino huiusmodi resignacionis aut dimissionis dicti Johannes Brenthen 

et Johannes eius filius dictos census da[re] tenebuntur ut recognoverunt 

et sub obligatione dicte alterius eorum medietatis dicti molendini cum 

jure et attinentiis (dg: pro repromiserunt pro). Testes Tijt et Raet 

datum in ....... 

 

BP 1179 p 347r 03 ±za 03-02-1392. 

+ promiserunt (dg: indi) insuper dicta Hilla cum tutore et cum (dg: d) 

Laurencius (dg: Oe) filius quondam Petri Oer et Henricus Riemsleger 

indivisi super omnia quod ipsi Rutgerum #filium dicte Hille# extra 

pa[triam] existentem et Johannem et Willelmum liberos dictorum Hille et 

quondam Johannis Cortroc adhuc impuberes existentes quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint super predicta medietate dicti molendini cum suis 

jure et attinentiis facient renunciare. 

 

BP 1179 p 347r 04 ±za 03-02-1392. 

Willelmus van der Mere verkocht aan Alardus Wuest een beemd in Oirschot, 

ter plaatse gnd Hedel, ter plaatse gnd Ekerschot, tussen voornoemde Alardus 

Wuest enerzijds en Arnoldus Appel en Johannes zv Goeswinus gnd des Bruijnen 

soen anderzijds, belast met (1) twee hoenderen aan de dekaan van Oirschot, 

(2) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, aan Erevardus van 

den Vloege, (3) een b-erfpacht van 12 lopen {graansoort niet vermeld}, maat 

van Oirschot, aan kvw Amelius van Rut. 

 

Willelmus van der Mere pratum quoddam situm in parochia de Oerscot in 

loco dicto Hedel ad locum dictum Ekerscot inter hereditatem Alardi Wuest 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Appel et (dg: Goeswini) Johannis 

filii Goeswini dicti des Bruijnen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Alardo Wuest promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: ..) duobus pullis decano Oerscottensi et (dg: hereditaria 

paccione here octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot mense sancti 

spiritus in Oerscot de ..) et hereditaria paccione octo lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot Erevardo van den Vloege et hereditaria 

paccione (dg: .) XII lopinorum dicte mensure liberis quondam Amelii de 
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Rut exinde solvendis. Testes Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 347r 05 ±za 03-02-1392. 

Johannes van Audenhoven droeg al zijn beesten, varend goed, roerende en 

gerede goederen over aan zijn broer Willelmus van Audenhoven. 

 

Johannes de Audenhoven omnes suas bestias et bona sua pecoralia quecumque 

atque bona sua mobilia et parata quocumque consistentia ut dicebat 

supportavit Willelmo de Audenhoven suo fratri promittens ratam servare. 

Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 347r 06 ±za 03-02-1392. 

Voornoemde Johannes van Audenhoven droeg over aan zijn broer Willelmus van 

Audenhoven 60 Hollandse gulden, die Johannes die Vorsten van Bucstel 

verschuldigd is aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes LX Hollant gulden quos Johannes die Vorsten de Bucstel 

(dg: pro) primodicto Johanni tenetur ut dicebat supportavit Willelmo de 

Audenhoven fratri primodicti Johannis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 347r 07 ±za 03-02-1392. 

Henricus en Elizabeth, kvw Bartholomeus gnd Meus zvw Henricus gnd 

Onderbroec, en Henricus en Elizabeth, kvw Henricus gnd Kemerlijc, 

verkochten aan Gerardus Stanssen soen van Ophemert een b-erfcijns van 6 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 4 lopen land, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, beiderzijds tussen Johannes van Steensel 

wapenkoning, met een eind strekkend aan de gemene weg aldaar, (2) 7 lopen 

land, in Cromvoirt, tussen voornoemde Johannes van Steensel enerzijds en 

Willelmus gnd Molle anderzijds, met een eind strekkend aan de Wetering, (3) 

2 lopen land, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen kvw Godefridus Rike 

enerzijds en Hermannus Bac anderzijds, welke erfgoederen wijlen voornoemde 

Henricus Onderbroec ev Elizabeth dvw Bartholomeus van Hoesden uitgegeven 

had aan voornoemde Willelmus Molle, voor 3 schelling 1 obool oude cijns aan 

Hermannus van Eijndoven en voor voornoemde cijns van 6 pond, welke cijns nu 

aan hen behoort. 

 

Henricus (dg: Eliz) Elizabeth liberi quondam Bartholomei (dg: dene) dicti 

Meus filii quondam Henrici dicti Onderbroec cum tutore Henricus Elizabeth 

liberi quondam Henrici dicti Kemerlijc cum tutore hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quatuor 

lopinatis terre sitis in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Johannis 

#de Steensel# regis armorum ex utroque latere coadiacentem tendentibus 

cum uno fine ad communem plateam ibidem atque ex septem lopinatis terre 

sitis in Crumvoert inter hereditatem predicti Johannis de Steensel ex uno 

et inter hereditatem Willelmi dicti Molle ex alio tendentibus cum uno 

fine ad aqueductum dictum Weteringe necnon ex duobus lopinatis terre 

sitis in dicto loco Crumvoert vocato inter hereditatem liberorum quondam 

Godefridi Rike ex uno et inter hereditatem Hermanni Bac ex Bac! ex alio 

quas hereditates dictus quondam Henricus Onderbroec (dg: et Eli) maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Bartholomei de 

Hoes[den] dederat ad censum (dg: W) dicto Willelmo Molle scilicet pro 

tribus solidis et uno obulo antiqui census Hermanno de Eijndoven exinde 

solvendis atque pro predicto censu sex librarum prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie (dg: su) vendiderunt 

Gerardo Stanssen soen de (dg: G) Ophemert supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 347r 08 ±za 03-02-1392. 

Cristina dvw Jordanus van Herende, haar kinderen hr Johannes priester, 

Rodolphus, Jordanus, Henricus, Ghisbertus en Elizabeth, Godefridus van 
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Gheldorp ev Katherina dv voornoemde Cristina, Johannes Pulslauwer Henrics 

soen en zijn vrouw Margareta dv voornoemde Cristina maakten een erfdeling 

van alle goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Margareta kreeg (1) een stuk land en stuk heide, in Sint-

Oedenrode, naast de plaats gnd Oerlemans Hoeveken enerzijds en kv 

Theodericus van den Broecke anderzijds, (2) een stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd in den Aenscoet, tussen Nijcholaus van den Broec 

enerzijds en kv Theodericus van den Broec anderzijds, (3) een stuk beemd, 

in Jexscot, tussen Nijcholaus van den Broec enerzijds en kv Theodericus van 

den Broec anderzijds, (4) een beemd, in Aarle Beke, tussen Marcelius van 

Ekart enerzijds en erfgoed van het klooster van Hodonk anderzijds, (5) een 

stuk land, in Beke, tussen Marcelius van Ekart enerzijds en Everardus Mijs 

soen anderzijds, (6) een stuk land, gnd die Water..., in Aarle, beiderzijds 

tussen Henricus Kuijst, (7) een stuk land in Aarle, tussen Willelmus van 

Kriekenbeke enerzijds en Johannes van Bernheze anderzijds, (7) een stuk 

land, in Aarle, tussen Willelmus van Kriekenbeke enerzijds en Theodericus 

Luwe anderzijds, {p.348v} zoals afgepaald. 

 

(dg: Marga) Cristina (dg: filia) filia quondam (dg: The) Jordani de 

Herende dominus Johannes presbiter (dg: Jo) Rodolphus Jordanus Henricus 

Ghisbertus (dg: J) Elizabeth eius liberi cum tutore Godefridus de 

Gheldorp maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicte 

Cristine #+ {hier BP 1179 p 347r 09 invoegen}# (dg: super) pecia terre et 

(dg: pe) super pecia terre mericalis sitis in paroichia de Rode sancte 

Ode (dg: ad) iuxta locum dictum Oerlemans (dg: inter hereditatem ex) 

Hoeveken ex uno et inter (dg: communem viam ex l) hereditatem #liberorum# 

Theoderici van den Broecke ex alio item super pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto in den Aenscoet inter hereditatem Nijcholai van 

den Broec ex uno et inter hereditatem #liberorum# Theoderici van den 

Broec ex alio item (dg: super) pecia prati sita in Jexscot inter 

hereditatem Nijcholai van den Broec ex uno et inter hereditatem liberorum 

Theoderici van den Broec ex alio item super (dg: su) uno prato sito in 

parochia de Arle Beke inter hereditatem Marcelii de Ekart ex uno et inter 

hereditatem conventus de Hodonc ex alio item (dg: super) pecia terre sita 

in parochia de Beke inter hereditatem Marcelii de Ekart ex uno et inter 

hereditatem Everardi Mijs soen ex alio item (dg: super) pecia terre (dg: 

sita in parochia de) dicta die (dg: W) Water... sita in parochia de Arle 

inter hereditatem Henrici Kuijst ex utroque latere coadiacentem item 

super pecia terre sita in dicta parochia de Arle inter hereditatem 

Willelmi de Kriek[enbeke] ex uno et inter hereditatem Johannis de (dg: 

Bernhez) Bernheze ex alio atque super pecia terre sita in eadem parochia 

inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex uno [et inter hereditatem] 

Theoderici Luwe ex alio (dg: ad opus Margarete predicte cessit in partem) 

 

BP 1179 p 347r 09 ±za 03-02-1392. 

{Invoegen in BP 1179 p 347r 08}. 

+ Johannes Pulslauwer Henrics soen maritus legitimus Margarete sue uxoris 

filie dicte (dg: quondam) Cristine et dicta (dg: Cristina) Margareta cum 

eodem tamquam cum tutore [recognoverunt se] divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de omnibus! ad se spectantibus mediante qua divisione 

 

1179 mf5 G 01 p. 348. 

 in crastino purificationis: zaterdag 03-02-1392. 

 Dominica post purificationis: zondag 04-02-1392. 

 in festo Aghate: maandag 05-02-1392. 

 in crastino Agathe: dinsdag 06-02-1392. 

 

BP 1179 p 348v 01 ±za 03-02-1392. 

(dg: ....... ....... ....... ....... ....... tutore etc sup) prout ibidem 

sunt site limitate seu assignate dicte Margarete cesserunt in partem 

promittentes cum tutore ....... ....... ....... ....... ....... omnia 
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onera ex premissis de jure solvenda et ad spectantia sic quod aliis 

dampna exinde non eveniant. 

 

BP 1179 p 348v 02 za 03-02-1392. 

Voornoemde Cristina dvw Jordanus van Herende, haar kinderen hr Johannes 

priester, Rodolphus, Jordanus, Henricus, Ghisbertus en Elizabeth, en 

Godefridus van Gheldorp ev Katherina dv voornoemde Cristina kregen ....... 

....... ....... ?alle goederen en erfgoederen, roerende en gerede goederen. 

Ze moeten hieruit alle lasten betalen, die erbij horen. Johannes zv 

voornoemde Margareta deed van voornoemde goederen, die aan voornoemde 

Cristina en haar kinderen ten deel waren gevallen, afstand. 

 

....... ....... ....... ....... ?omnia bona #et hereditates# (dg: dicte 

Cristine et Theoderici van den Broec quocumque locorum consistentia) 

mobilia et (dg: ip) immobilia hereditaria et parata (dg: quocumque 

locorum consistentia) ....... ....... ....... ....... et eius liberos 

spectantia quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant dictis 

Cristine domino Johanni predicto (dg: J) Rodolpho Jordano Henrico 

Ghisberto Elizabeth et Godefrido cesserunt in partem ut dicti Johannes 

Pulslauwer et Margareta eius uxor cum eodem tamquam cum tutore 

recognoverunt super quibus promittentes ratam servare tali condicione 

quod Cristina dominus Johannes Rodolphus Jordanus Henricus Ghisbertus 

Elizabeth et Godefridus ex premissis solvent omnia !omnia dicta onera 

exinde de jure solvenda et ad hoc de jure spectantia. Quo factos! 

Johannes filius dicte Margarete super premissis bonis dictis Cristine et 

eius liberis in partem cessis et jure sibi in hiis competente seu 

competituro [ad] opus dictorum (dg: ..) Cristine et eius liberorum 

renunciavit. Testes Tijt et Vladeracken datum in crastino purificationis. 

 

BP 1179 p 348v 03 zo 04-02-1392. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Kale beloofde aan Nijcholaus uter Hasselt 30 

Gelderse gulden of de waarde, voor 1/3 deel te betalen met Pasen (zo 14-04-

1392), voor 1/3 deel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) en voor 1/3 

deel met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393). 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis K[a]l[e] promisit Nijcholao uter 

Hasselt XXX gulden monete Gelrie seu valorem pro una tercia parte pasce 

pro secunda tercia parte nativitatis (dg: Joh) #Domini# proxime futurum 

et pro ultima (dg: p) tercia parte et !ultima (dg: q) tercia parte a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes (dg: 

da) Willelmus et Jacobus datum dominica post purificationis. 

 

BP 1179 p 348v 04 ma 05-02-1392. 

Henricus van der Bruggen, Henricus van den Velde, hr Willelmus van Aa 

ridder, Gerardus van Aa en Johannes van Eijcke beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 206 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392; 

24+31+14=69 dgn) te betalen op straffe van 10. 

 

Henricus van der Bruggen Henricus van den Velde dominus Willelmus de Aa 

miles Gerardus de Aa et Johannes de (dg: d) Eijcke promiserunt Philippo 

Jozollo etc CC et sex aude scilde Francie ad pasca proxime futurum 

persolvendos sub pena X. Testes Vladeracken et Raet datum in festo 

Aghate. 

 

BP 1179 p 348v 05 ma 05-02-1392. 

Voornoemde Henricus van der Bruggen beloofde de 4 anderen (Henricus van den 

Velde, hr Willelmus van Aa ridder, Gerardus van Aa en Johannes van Eijcke) 

schadeloos15 te houden. 

 

                         
15 Zie → VB 1799 f 106v 07, ma 24-01-1396, her Willem van Aa ridder, Henric van den Velde, 
Gerijt van der Aa ende Mechtelt wijf wilner Jans van Eijcke des auden waren gericht aen alle 
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[Dictus Henricus] van der Bruggen promisit super dictos 4or alios 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 348v 06 ma 05-02-1392. 

Voornoemde Henricus van den Velde beloofde voornoemde hr Willelmus van Aa 

en Gerardus schadeloos te houden. 

 

Dictus Henricus van den Velde promisit dictos dominum Willelmum de Aa et 

Gerardum indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 348v 07 ma 05-02-1392. 

Hr Willelmus van Aa ridder droeg al zijn beesten, varend goed en gerede 

goederen over aan Henricus van den Velde. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles omnes suas bestias (dg: et bestias .) bona 

(dg: bo) pecoralia sua quecumque atque omnia sua bona (dg: mobilia) 

parata quocumque locorum consistentia ut dicebat supportavit Henrico van 

den Velde promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 348v 08 di 06-02-1392. 

Johannes Steijmpel droeg over aan Egidius zv Theodericus van der Wagen (1) 

een b-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, (2) een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, welke cijns en pacht Henricus zvw Willelmus 

van Wetten beloofd had te leveren aan Rutgherus gnd Pels, gaande uit alle 

goederen, die aan wijlen voornoemde Rutgherus en diens vrouw Elizabeth dvw 

Willelmus Scampart gekomen waren na overlijden van Willelmus gnd Scampart 

zvw voornoemde Willelmus bv voornoemde Elizabeth, gelegen ter plaatse gnd 

Sporct, en welke cijns en pacht voornoemde Johannes Steijmpel gekocht had 

van Willelmus gnd van den Hoevel zvw voornoemde Rutgherus Pels. 

 

Johannes Steijmpel hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis atque hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini quos censum et paccionem predictos 

Henricus filius quondam Willelmi de Wetten Rutghero dicto Pels dare et 

solvere promiserat hereditarie (dg: ex) terminis solucionis predictis ex 

omnibus (dg: bonis) et singulis bonis dicto quondam Rutghero et Elizabeth 

eius uxori filie quondam Willelmi Scampart de morte quondam Willelmi 

dicti Scampart filii dicti quondam Willelmi fratris dicte Elizabeth (dg: 

sco) successione advolutis (dg: sitis) quocumque locorum ad locum (dg: 

Sp) dictum Sporct situatis et quos censum et paccionem (dg: J) dictus 

Johannes Steijmpel erga Willelmum dictum van den Hoevel filium dicti 

quondam Rutgheri Pels acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie 

(dg: ve) supportavit Egidio filio Theoderici van der Wagen cum litteris 

et jure promittens ratam servare. Testes Neijnsel et Vladeracken datum 

(dg: tercia po) in crastino Agathe. 

 

BP 1179 p 348v 09 di 06-02-1392. 

Gheerlacus Watermael en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus van der Schant 

verkochten aan Katherina wv Gerardus Keteleer van Riel een n-erfpacht van 2 

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

                         
goide Henrics van der Bruggen mits geloiften van quitancien die die vors Henric van der Brugge 

geloift hadde den voirs heren Willem, Henric van den Velde, Gerijt van der Aa ende Jan van 

Eijcke man der voers Mechtelden als van IIc ende VI aude scilden die welc die vors her Willem, 

Henric van den Velde, Gerijt van der Aa ende Jan Eijcke tegader met den voirs Henric van der 

Bruggen geloift hadden in scepenen brieven van den Bossche Philips Jozollo tot behoef Thomaes 

Asiniers ende sijnre gesellen coeptlude in tsHertogenbossche of tot behoef brenger der vors 

scepenen brieve ende van welker geloift die vors her Willem, Henric van den Velde, Gerijt van 

der Aa ende Mechtelt scade met recht leden hebben ende her Willem, Henric van den Velde ende 

Gerijt van der Aa vors ende Willem soen wilner Jans van Eijcke vors hebben die nu verboden 

irstwerf ende her Willem, Henric van den Velde, Gerijt van der Aa ende Willem soen wilner Jans 

van Eijke voirs hebben des mechtich gemaect Art Groet Art. 
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een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, die voornoemde 

verkopers met Lichtmis op de onderpanden beuren, gaande uit goederen gnd 

ten Papenrijt, in Bakel, echter voor voornoemde Hadewigis gereserveerd een 

beemd gnd die Kloetsbeemd, een beemd gnd die Voertkensbeemd, een beemd gnd 

Lange Beemd en een beemd achter de plaats gnd des Schants Eusel, welke 

hoeve, deze beemden uitgezonderd, voornoemde Hadewigis uitgegeven had aan 

aan Ludovicus gnd Lode zv Lambertus gnd Peters soen, voor 7 oude groot per 

jaar en voornoemde pacht van 9 mud 4 lopen rogge; deze pacht van 9 mud 4 

lopen was reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, en een b-erfcijns van 2 oude schilden. Voornoemde verkopers en 

Johannes zv Johannes van Audehoesden beloofden de pacht van waarde te 

houden. 

 

Gheerlacus Watermael maritus legitimus Hadewigis sue uxoris filie quondam 

Henrici van der (dg: Schant) Schant et dicta Hadewigis cum eodem tamquam 

cum tutore hereditarie vendiderunt (dg: .) Katherine relicte quondam 

Gerardi Keteleer de Riel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam purificationis et in Busco tradendam de et ex 

hereditaria paccione novem modiorum (dg: s) et quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Bakel quam dicti venditores solvendam habent 

hereditarie purificationis et in supra (dg: dicta) bona infrascripta 

tradendam de et ex bonis dictis (dg: ..) ten Papenrijt sitis in parochia 

de Bakel cum suis attinentiis singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis exceptis tamen et dicte Hadewigi reservatis 

prato dicto die Cloetsbeemt et prato dicto die Voertkensbeemt et prato 

dicto (dg: Stevens soen) Langhe Beemt atque prato quodam sito retro 
!dictum des Schants Eeusel quem mansum cum suis attinentiis exceptis 

dictis pratis dicta Hadewigis pridem dederat ad pactum Ludovico dicto 

Lode filio Lamberti dicti Peters soen scilicet pro septem antiquis 

grossis annuatim exinde solvendis et pro predicta paccione novem modiorum 

et quatuor lopinorum siliginis prout in litteris quas vidimus 

promittentes super habita et habenda warandiam et (dg: ob) aliam 

obligationem in dicta paccione novem modiorum et quatuor lopinorum 

siliginis existentem ex (dg: qu) hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont et hereditario censu II aude scilde annuatim 

ex dicta paccione novem modiorum et quatuor lopinorum siliginis 

existentem deponere et promiserunt dicti venditores et cum eis Johannes 

filius Johannis de Audehoesden super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Rover et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 348v 10 di 06-02-1392. 

Voornoemde verkopers beloofden voornoemde Johannes zv Johannes van 

Audehoesden schadeloos te houden. 

 

Dicti venditores promiserunt #super habita et habenda# dictum Johannem 

filium Johannis de Audehoesden indempnem servare a premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 348v 11 di 06-02-1392. 

(dg: Johannes Herinc de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Herinc junior prebuit et reportavit). 

 

BP 1179 p 348v 12 di 06-02-1392. 

Voornoemde Gheerlacus Watermael en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus van 

der Schant beloofden aan Johannes zv Johannes van Audehoesden een 

n-erfpacht van 4 mud {gaansoort niet vermeld}, maat van Bakel, met Lichtmis 

in Bakel te leveren, gaande uit voornoemde pacht van 9 mud 4 lopen rogge, 

maat van Bakel, voor Katherina wv Gerardus Ketelaer gereserveerd een 

b-erfpacht van 2 mud, Bossche maat, die zij eerder verworven had van 
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voornoemde Gheerlacus en Hadewigis. 

 

Dicti Gheerlacus et Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore promiserunt se 

(dg: se) daturos et soluturos Johanni filio Johannis de Audehoesden 

hereditariam paccionem quatuor modiorum {gaansoort niet vermeld} mensure 

de Bakel solvendam hereditarie purificationis et in Bakel tradendam de et 

ex dicta paccione novem modiorum et quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Bakel predicte salva tamen Katherine relicte quondam Gerardi Ketelaer 

hereditaria paccione duorum modiorum (dg: q) mensure de Busco quam prius 

erga dictos Gheerlacum et Hadewigem acquisiverat ex dicta paccione 

solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 348v 13 di 06-02-1392. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van Audehoesden beloofde voornoemde pacht 

van 4 mud rogge niet te manen zolang Gheerlacus of Hadewigis leeft. 

 

Dictus Johannes filius Johannis de Audehoesden promisit super habita et 

habenda dictam paccionem quatuor modiorum siliginis non petere nec monere 

quamdiu alter dictorum Gheerlaci et Hadewigis vixerit in humanis salvis 

suis litteris in suo vi[g]ore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 348v 14 di 06-02-1392. 

Destijds had Mechtildis wv Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont overgedragen 

aan haar kinderen Rodolphus en Henricus haar vruchtgebruik in alle 

goederen, die voornoemde Mechtildis en wijlen haar man Godescalcus samen 

hadden bezeten. {p.349r} Rodolphus zvw Godescalcus zv Rodolphus Roesmont 

verkocht thans aan Reijnerus .vw Albertus ....... een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, maat van ......., met ....... te leveren, gaande uit een hoeve van 

Willelmus zvw hr Ghevardus van Doerne ridder, die waren van wijlen 

Arnoldus ?gnd ......., naast de oliemolen, welke pacht wijlen voornoemde 

Godescalcus zvw Rodolphus gekocht had van ....... ....... van Ghevardus van 

Doerne ridder, welke pacht, samen met andere goederen, aan voornoemde 

Rodolphus gekomen was na erfdeling, tussen ....... ....... en ......., kvw 

voornoemde Godescalcus. 

 

Notum sit universis quod cum Mechtildis relicta Godescalci filii quondam 

Rodolphi Roesmont suum usufructum (dg: quem habuit) et totum jus vitalis 

possessionis quem et quod habuit in omnibus (dg: bonis que dicta) et 

singulis bonis que dicta Mechtildis dictus quondam Godescalcus eius 

maritus pariter possederunt et habuerunt legitime supportasset Rodolpho 

[et] Henrico (dg: ...) suis liberis prout in litteris quas vidimus 

constitutus igitur coram scabinis 

 

1179 mf5 G 02 p. 349. 

 in crastino Agathe: dinsdag 06-02-1392. 

 Sexta post Aghate: vrijdag 09-02-1392. 

 

BP 1179 p 349r 01 di 06-02-1392. 

infrascriptis Rodolphus filius quondam Godescalci filii Rodolphi Roesmont 

hereditariam (dg: pac) paccionem quinque modiorum siliginis mensure de 

....... ....... ....... ....... ....... tradendam ex manso terre (dg: d 

quo s quondam) Willelmi filii quondam #domini# Ghevardi de Doerne militis 

qui fuerat quondam Arnoldi ?dicti ....... ....... ....... juxta 

molendinum olei atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quam paccionem dictus quondam Godescalcus filius quondam Rodolphi ....... 

....... ....... ....... Ghevardi de Doerne militis acquisiverat emendo 

prout in litteris et que paccio dicto Rodolpho mediante hereditaria 

divisione prius habita inter ipsum ....... ....... ....... ....... 

liberos dicti quondam Godescalci (dg: cessit in partem) simul cum aliis 

bonis cessit in partem prout in litteris quas vidimus hereditarie 

vendidit Reijnero ....... [quon]dam ?Alberti ....... (dg: pro) 
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supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

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

et dicti quondam Godescalci sui patris et (dg: su.) heredum eiusdem 

Godescalci deponere. Testes Rover et Vladeracken datum in crastino 

Aghate. 

 

BP 1179 p 349r 02 di 06-02-1392. 

Godefridus Posteel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Posteel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 349r 03 ±di 06-02-1392. 

Elizabeth wv Andreas gnd Molle: (1) de helft in 62½ schild, 12 Hollandse 

plakmeeuwen voor 1 schild gerekend, aan wijlen voornoemde Andreas en 

Johannes van Zidewijnden beloofd16 door Johannes van Mulsen en Gerardus van 

Mulsen, (2) de helft in 22 gulden pieter en 10 plakmeeuwen, aan voornoemde 

Andreas en Johannes van Zidewijnden beloofd door Ludekinus nzvw Henricus 

van de Poort; droeg over aan Henricus zoon {niet afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth relicta quondam Andree dicti Molle medietatem ad se spectantem 

in sexaginta duobus et dimidio denariis aureis communiter scilde vocatis 

videlicet duo[17decim] denariis communiter placmeuwen vocatis monete 

Hollandie pro quolibet aureo denario scilt vocato computatis promissis 

dicto quondam Andree et Johanni de Zidewijnden a Johanne de Mulsen et 

Gerardo de Mulsen prout in literis atque medietatem ad se spectantem in 

viginti duobus denariis aureis communiter peter vocatis boni auri et 

iusti ponderis et X denariis communiter placmeuwen [vocatis] promissis 

dicto Andree et Johanni de Zidewijnden a Ludekino filio naturali quondam 

Henrici de Porta prout in litteris supportavit Henrico filio. 

 

BP 1179 p 349r 04 ±di 06-02-1392. 

Rutgherus van Gheldorp en zijn vrouw Elizabeth wv Ghibo Herinc droeg over 

aan Johannes zvw Gerardus van Vladeracken een b-erfcijns van 12 schelling, 

die de stad Den Bosch beurt, gaande uit 2 morgen land van wijlen voornoemde 

Ghibo, ter plaatse gnd Spijc, welke 2 morgen wijlen voornoemde Ghibo 

verworven had van Thomas van Beke, en welke cijns voornoemde Elizabeth 

verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Rutgherus de Gheldorp maritus legitimus Elizabeth sue uxoris relicte 

quondam Ghibonis Herinc et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

hereditarium censum XII solidorum quem oppidum de Busco solvendum habuit 

hereditarie ex duobus iugeribus terre dicti quondam Ghibonis sitis ad 

locum dictum Spijc et que duo iugera terre dictus quondam Ghibo erga 

Thomam de Beke acquisiverat ut dicebat (dg: here) et quem censum dicta 

Elizabeth erga oppidum de Busco acquisiverat ut dicebat supportavit 

Johanni filio quondam Gerardi de Vladeracken promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1179 p 349r 05 vr 09-02-1392. 

Adam gnd Hoeft ev Gheerburgis dvw Johannes Kijtsart verkocht aan Andreas 

van Audrigem een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Pasen 

en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit een b-erfcijns18 van 22 

pond voornoemd geld, die Matheus zvw voornoemde Johannes van Kitsart 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 294v 07 di 17-02-1383, belofte op 01-10-1384 62½ schild te betalen. “12 
Hollandse plakken voor 1 schild gerekend”. 
17 Aanvulling op basis van BP 1176 f 294v 07. 
18 Zie → BP 1179 p 717r 17 vr 02-08-1392, verkoop van de hele cijns van 22 

pond, zonder vermelding van de verkoop van deze 4 pond. 
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beloofd19 had aan voornoemde Adam, een helft te betalen met Pasen en de 

andere helft met Sint-Remigius, gaande uit (1) de helft, behorend aan 

voornoemde Adam, in een stenen huis en erf en in een houten huis van wijlen 

hr Gerardus Top priester, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van voornoemde wijlen hr Gerardus Top dat was van wijlen Johannes Top, 

enerzijds en erfgoed van Ludovicus Top anderzijds, (2) de helft, aan 

voornoemde Adam behorend, in een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd 

geld, gaande uit een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, gaande uit 

voornoemd stenen huis en erf en houten huis, (3) de andere helft in 

voornoemd stenen huis en erf, houten huis en b-erfcijns van 20 schelling, 

welke andere helft voornoemde Matheus mede tot onderpand had gesteld voor 

de cijns van 22 pond. 

 

Adam dictus Hoeft maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris filie 

quondam Johannis Kijtsart hereditarie vendidit Andree de Audrigem 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim pasche et mediatim Remigii de et ex hereditario censu viginti 

duorum librarum dicte (dg: monete) monete quem Matheus filius dicti 

quondam Johannis de Kitsart promisit se daturum et soluturum dicto Ade 

hereditarie terminis solucionis predictis de et ex medietate que ad 

dictam! Adam spectabat in domo lapidea et area atque in domo lignea 

quondam (dg: Gerardi) domini Gerardi Top presbitri sitis in Busco ad 

vicum dictum (dg: Coper) Colperstraet inter hereditatem dicti quondam 

domini Gerardi Top que fuerat quondam Johannis Top ex uno latere et inter 

hereditatem Ludovici Top ex alio atque ex medietate que ad dictum Adam 

spectabat in hereditario censu viginti solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie ex hereditario censu trium librarum dicte monete solvendo 

hereditarie ex domo lapidea et area atque domo lignea predictis atque 

(dg: de et ex) altera medietate ad dictam medietatem spectante in domo 

lapidea et area et domo lignea atque censu viginti solidorum predictis 

quam alteram medietatem dictus Matheus dicto Ade pro solucione dicti 

census XXII librarum (dg: ad) simul cum primodicta medietate premissorum 

ad pignus imposuit (dg: ..) prout in litteris quas vidimus promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes Arnoldus et Raet datum sexta post Aghate. 

 

BP 1179 p 349r 06 vr 09-02-1392. 

Theodericus gnd Wijchmans soen gaf uit aan Willelmus van den Laer mesmaker 

een deel van een huis20, erf en tuin van voornoemde Theodericus, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Elisabeth gnd Wouters 

enerzijds en erfgoed van Willelmus gnd Corstiaens anderzijds, te weten het 

deel naast voornoemde Willelmus, welk deel, zowel voor als achter, 13 1/3 

voet breed is, reikend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

Arnoldus Spoermaker, Cristina gnd Haghens en Nicholaus gnd Gorter; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns21 van 9 pond, een helft te betalen 

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

aanstaande (wo 25-12-1392). 

Theodericus en Willelmus zullen, tussen voornoemd deel en de rest van 

voornoemd huis, erf en tuin, behorend aan voornoemde Theodericus, voor 

gezamenlijke rekening een tussenwand bouwen en onderhouden. 

Theodericus en Willelmus zullen samen een put gebruiken, achter voornoemd 

huis, erf en tuin gelegen, en onderhouden. 

 

                         
19 Zie ← BP 1179 p 296v 03 vr 22-09-1391, uitgifte van de helft van de 

onderpanden voor de cijns van 22 pond, waarbij de andere helft mede tot 

onderpand wordt gesteld. 
20 Zie ← BP 1178 f 203v 14 di 12-12-1391, schenking van een helft van dit 

huis. 
21 Zie → BP 1181 p 250v 05 za 04-01-1399, overdracht van de erfcijns. 
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Theodericus dictus Wijchmans soen quandam partem domus et aree et orti 

ipsius Theoderici sitorum in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

Elisabeth dicte Wouters ex uno et hereditatem Willelmi dicti Corstiaens 

ex alio scilicet illam partem dictorum domus aree et orti que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti Willelmi et que pars predicta XIII 

pedatas et terciam partem unius pedate in latitudine #ante et retro# 

continet et que pars predicta tendit a communi plathea (dg: retros) 

retrorsum ad hereditatem Arnoldi Spoermaker et Cristine dicte Haghens et 

Nicholai dicti Gorter ut dicebat (dg: here v) dedit ad hereditarium 

censum Willelmo van den Laer (dg: ab) cultellifici ab eodem pro 

hereditario censu novem librarum dando dicto Theoderico a dicto Willelmo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et (dg: mediatim) pro 

primo Domini proxime futuro ex dicta parte promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: ad) ex dicta parte additis 

condicionibus sequentibus primo videlicet quod dicti Theodericus et 

Willelmus inter dictam partem domus aree et orti predictorum et inter 

residuum dictorum domus aree et orti ad dictum Theodericum spectans 

parietem interstitialem sub eorum (dg: h...) communibus expensis et 

custibus edificabunt et edificari procurabunt et postquam huiusmodi (dg: 

paries) paries interstitialis edificatus fuerit extunc ipsi ambo 

huiusmodi parietem sub eorum communibus expensis in bona disposicione 

conservabunt hoc eciam addito quod dicti Theodericus et Willelmus 

equaliter utentur quodam puteo retro dictos domum aream [et] ortum 

consistente et eundem puteum sub eorum communibus expensis in bona 

disposicione conservabunt. Testes Vladeracken et Raet datum sexta post 

Agate. 

 

BP 1179 p 349r 07 vr 09-02-1392. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Theodericus 49 Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 14-04-1392) en de 

andere helft met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392). 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Theoderico XLIX Hollant gulden vel 

valorem mediatim pasche et mediatim Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 349r 08 vr 09-02-1392. 

Nicholaus Wijchmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus Wijchmans soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf5 G 03 p. 350. 

 Sexta post Aghate: vrijdag 09-02-1392. 

 in die Valentini: woensdag 14-02-1392. 

 

BP 1179 p 350v 01 vr 09-02-1392. 

Margareta dvw Arnoldus Brede en Johannes Lebben ev Heijlwigis dvw 

voornoemde Arnoldus maakten een erfdeling van een huis en erf van 

voornoemde wijlen Arnoldus, in Den Bosch, aan de straat gnd Weverhuls, 

tussen erfgoed van Truda gnd Machiels enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

Voornoemde Margareta kreeg het voorste deel van voornoemd huis en erf, welk 

voorste deel ligt tussen erfgoed van voornoemde Truda enerzijds en de 

....... van voornoemd huis en erf anderzijds, 47 of 48 voet lang, af te 

meten vanaf voornoemde straat achterwaarts. 

Voornoemde Johannes Lebben kreeg de rest22 van voornoemd huis en erf, 

strekkend vanaf voornoemd voorste deel achterwaarts tot aan erfgoed van hr 

Arnoldus van Scijnle. 

                         
22 Zie → BP 1179 p 332v 01 za 10-02-1392, Johannes Lebben gaf het achterste 

deel uit. 
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Een weg, gelegen naast voornoemd voorste deel, even lang als dat voorste 

deel, 4 voet breed, is gemeenschappelijk eigendom van voornoemde Margareta 

en Johannis Lebben. 

Margareta zal een b-erfcijns betalen van 15 schelling geld, die uit het 

gehele huis gaat. 

 

Margareta [23filia quondam Arnoldi] (dg: [qu]ondam) Brede cum tutore et 

Johannes Lebben maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

dicti quondam Arnoldi palam recgnoverunt se divisionem [hereditariam 

mutuo fecisse de] domo et area cum suis attinentiis dicti quondam Arnoldi 

sita in Busco ad vicum dictum #(?dg: Aude?)# Weverhuls inter hereditatem 

Trude dicte [24Mach]iels e[x uno et inter] communem plateam ex alio 

mediante qua divisione posterior! pars dicte domus et aree que (dg: 

posterior continet) #anterior pars# sitam! est inter hereditatem dicte 

Trude ex uno et inter (dg: he) ....... [a]d dictam domum et aream 

spectantem ex alio (dg: ut) et que pars #anterior# continet XLV[?I]II 

pedatas in longitudine mensurando a dicto vico retrorsum ut dicebant 

dicte Margarete cesserunt in partem ut dicebant ut alter recognovit super 

(dg: q et q) qua parte et (dg: p) jure ad opus dicte Margarete 

renunciavit promittens (dg: cum) ratam servare et [mediante] qua 

divisione totum residuum dicte domus (dg: do) et aree quod scilicet 

residuum tendit a dicta anteriori parte retrorsum ad hereditatem domini 

Arnoldi de Scijnle [ut dicebant] dicto Johanni Lebben cessit in partem ut 

altera recognovit promittens cum tutore ratam servare tali condicione 

annexa quod una via sita (dg: iuxta) contigue iuxta dictam anteriorem 

partem [dic]te domus et que via continet (dg: eandem longitudinem quam d) 

eandem longitudinem quam habet dicta anterior pars et que via continet 

(dg: ibidem) ibique quatuor pedatas in [latitudine ut] dicebant erit et 

permanebit perpetue communis #et indivisa# dictorum Margarete et Johannis 

(dg: Bebbel) Lebben hoc eciam addito quod dicta Margareta solvet annuatim 

[hereditarium] censum quindecim solidorum monete ex dicta integra domo et 

area cum suis attinentiis de jure solvendum sic quod dicto Johanni et 

supra dictum residuum dicte (dg: -us) domus dampna [exinde] non eveniant. 

Testes Arnoldus et Raet datum sexta post Agate. 

 

BP 1179 p 350v 02 vr 09-02-1392. 

Voornoemde Margareta dvw Arnoldus Brede deed tbv Johannes Lebben, szvw 

voornoemde Arnoldus van Brede en wijlen Elizabeth Schenckels, afstand van 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, die hr Engbertus van 

Oesterwijc priester leverde aan voornoemde Elizabeth gnd Schenkels mv 

voornoemde Margareta, gaande uit (1) 2 stukken land, in Moergestel, (1a) 

dat Groot Stuk, (1b) die Scherpenberg, (2) een beemd gnd het Hoge Berke. 

 

Dicta Margareta cum tutore super hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Oesterwijc quam (dg: heredes quondam) dominus 

quondam Engbertus de Oesterwijc presbiter (?dg: ..) Elizabeth dicte 

Schenkels matri olim dicte Margarete solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie ex duabus peciis terre sitis in parochia in parochia de (dg: 

Oeste) Gestel prope Oesterwijc quarum una dat Groet Stuc et altera (dg: 

dat) die Scerpenberch nuncupantur atque ex prato dicto tHoghe Berke ut 

dicebat ad opus Johannis Lebben generi dicti quondam Arnoldi de Brede et 

dicte quondam Elizabeth renunciavit promittens cum tutore. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 350v 03 vr 09-02-1392. 

Johannes Boegart smid beloofde aan Johannes Scouven 24 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande (do 01-08-1392) te betalen. 

 

                         
23 Aanvulling op basis van BP 1179 p 350v 02. 
24 Aanvulling op basis van BP 1179 p 332v 01. 
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Johannes (dg: Bog) Boegart fabri! promisit Johanni Scouven XXIIII Gelre 

gulden seu valorem ad Petri ad vincula proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 350v 04 ±vr 09-02-1392. 

Arnoldus nzvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini ev Elizabeth dvw Johannes 

van Maren timmerman, voor zich en voor Jutta dvw voornoemde Johannes van 

Maren, en Theodericus van Boerdonc ev Cristina dvw voornoemde Johannes van 

Maren droegen over aan Paulus zvw Theodericus van Dormalen een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 2½ mud voornoemde Paulus met Lichtmis moet leveren 

aan voornoemde Elizabeth, Jutta en Cristina, en aan Johannes en Martinus, 

(25allen!) kvw Katherina wv Johannes van Maren, gaande uit erfgoederen, 

waarvan sommige onder de vrijdom van Den Bosch en andere in Berlicum 

gelegen zijn, welke erfgoederen voornoemde Paulus in pacht verkregen had 

van wijlen voornoemde Katherina en haar voornoemde kinderen Johannes, 

Cristina, Elizabeth en Jutta, voor de cijnzen die eruit gaan, voornoemde 

pacht van 2½ mud rogge en een b-erfcijns van 4 oude schilden. Eerstgenoemde 

Arnoldus beloofde dat voornoemde Jutta en haar erfgenamen nimmer rechten in 

deze pacht zullen doen gelden. 

 

Arnoldus filius naturalis #quondam# Tielmanni filii quondam Arnoldi 

Arnoldi! Tielkini maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis de Maren carpentarii pro se et pro Jutta filia dicti 

quondam Johannis de Maren et Theodericus de Boerdonc maritus et tutor 

legitimus Cristine sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Maren (dg: 

#hereditariam ?paccionem# dimidii modii s) hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mesure de Busco de hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem duorum et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure Paulus filius quondam Theoderici de 

Dormalen dictis Elizabeth (dg: et Crist) Jutte et Cristine atque Johanni 

et Martino liberis quondam Katherine relicte quondam Johannis de Maren 

solvere tenetur hereditarie purificationis ex universis hereditatibus 

(dg: s) de quibus quedam infra libertatem oppidi de Busco et quedam in 

parochia de (dg: Berlike) Berlikem sunt site et quas hereditates dictus 

Paulus erga dictam quondam Katherinam et dictos Johannem Cristinam 

Elizabeth et Juttam eius liberos ad pactum acquisiverat scilicet pro 

censibus annuatim exinde solvendis et pro predicta paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis et pro hereditario censu quatuor aureorum 

denariorum antiquorum scilde vocatorum prout in litteris (dg: promittens) 

hereditarie supportaverunt dicto Paulo promittentes ratam servare (dg: et 

ob) et obligationem ex parte eorum deponere promisit (dg: indi) insuper 

(dg: di) primodictus Arnoldus super omnia quod ipse dictam Juttam et eius 

heredes perpetue talens! {dwars streepje boven de e} habebit quod nunquam 

presumet se jus in dicta paccione dimidii modii siliginis habere. 

 

BP 1179 p 350v 05 ±vr 09-02-1392. 

Voornoemde Paulus zvw Theodericus van Dormalen ev Katherina dvw Johannes 

van Maren timmerman deed tbv Arnoldus nzvw Tielmannus zvw Arnoldus 

Tielkini, Theodericus Boerdonc en Jutta dvw voornoemde Johannes van Maren 

afstand van alle erfgoederen, die voornoemde Johannes van Maren tijdens 

zijn leven had verkocht en vervreemd aan verschillende personen. 

 

                         
25 Johannes van Maren timmerman * Katherina, thans weduwe. 

1. Elizabeth * Arnoldus nzvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini. 
2. Jutta; zij heeft erfgenamen. 
3. Cristina * Theodericus van Boerdonc. 
4. Johannes, thans overleden. 
5. Martinus, thans overleden. 
6. Katherina * Paulus zvw Theodericus van Dormalen. 
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Dictus Paulus maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Johannis de Maren #carpentarii# super omnibus hereditatibus quas 

dictus Johannes de Maren in sua vita (dg: ve.erat) vendiderat et 

alienaverat quibuscumque personis quovis modo ad opus Arnoldi filii 

naturalis quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkini et Theoderici 

Boerdonc et Jutte filie quondam (dg: d) dicti Johannis de Maren 

renunciavit promittens ratam servare. 

 

BP 1179 p 350v 06 ±vr 09-02-1392. 

Voornoemde Paulus zvw Theodericus van Dormalen ev Katherina dvw Johannes 

van Maren timmerman deed tbv voornoemde Arnoldus nzvw Tielmannus zvw 

Arnoldus Tielkini en Theodericus Boerdonc afstand van alle goederen, die 

aan hem en zijn vrouw Katherina gekomen waren na overlijden van Johannes en 

Martinus, kvw Johannes van Maren. 

 

Dictus Paulus maritus et tutor legitimus dicte Katherine sue uxoris super 

omnibus bonis sibi et dicte Katherine sue uxori de morte Johannis et 

Martini liberorum dicti quondam Johannis de Maren successione advolutis 

quocumque consistentibus sive sitis ad opus dictorum Arnoldi et 

Theoderici renunciavit promittens ratam servare. 

 

BP 1179 p 350v 07 vr 09-02-1392. 

Petrus Nezen soen, zijn vrouw Enghela wv Rodolphus gnd Ridder en 

Theodericus Lijsscap ev Aleijdis, dv voornoemde Enghela en wijlen Rodolphus 

Ridder, verkochten aan Willelmus van Vucht zvw Willelmus Telder een 

b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, die Ghibo die Ridder met 

Lichtmis moet leveren aan voornoemde Enghela en haar dochter Aleijdis, 

gaande uit (1) een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Truda Denkens enerzijds en kv Petrus gnd Ebben soen 

anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd Mortel, tussen 

Arnoldus gnd Coelborner enerzijds en Johannes Peters soen anderzijds, (3) 

een stuk beemd, aldaar, tussen Walterus Erijts soen enerzijds en Jacobus 

van den Wiel anderzijds, (4) een stuk land, in Helvoirt, tussen Johannes 

van Brolijo enerzijds en voornoemde Ghibo anderzijds, (5) alle erfcijnzen, 

die een zekere Scoerwegge moest betalen aan voornoemde Enghela en haar 

dochter Aleijdis, (6) 1 penning erfcijns, die kvw Ghibo gnd Loijs moeten 

betalen aan voornoemde Enghela en Aleijdis, welke erfgoederen en cijnzen 

voornoemde Ghibo Ridder in pacht verkregen had van voornoemde Enghela en 

haar dochter Aleijdis, voor een cijnshoen en voor voornoemde pacht van 5 

zester rogge. 

 

Petrus Nezen soen maritus legitimus ut asserebat Enghele sue uxoris 

relicte quondam Rodolphus! dicti Ridder et dicta Enghela cum eodem 

tamquam cum tutore et Theodericus Lijsscap maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris filie dictorum Enghele et quondam Rodolphi 

Ridder hereditariam paccionem quinque sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam (dg: se) Ghibo die Ridder dictis Enghele et Aleijdi eius filie 

solvere tenetur hereditarie purificationis ex pecia terre sita in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Trude Denkens ex uno et inter hereditatem liberorum Petri 

dicti Ebben soen ex alio item ex pecia terre sita ibidem in loco dicto 

Mortel inter hereditatem Arnoldi dicti Coelborner ex uno et inter 

hereditatem Johannis Peters soen ex alio item ex pecia prati sita ibidem 

inter hereditatem Walteri Erijts soen ex uno et inter hereditatem Jacobi 

van den Wiel ex alio item ex pecia terre #cum suis attinentiis# sita in 

parochia de Helvoert inter hereditatem Johannis de Brolijo ex uno et 

inter hereditatem dicti Ghibonis ex alio item ex omnibus hereditariis 

censibus quos quidam dictus Scoerwegge dicte Enghele et Aleijdi eius 

filie solvere tenebatur atque ex uno denario hereditarii census quem 

liberi quondam Ghibonis dicti Loijs solvere tenebantur dicte Enghele et 

Aleijdi ut dicebant et quos hereditates et census dictus (dg: quondam) 
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Ghibo Ridder erga dictas Enghelam et Aleijdem eius filiam scilicet pro 

uno pullo censuali et pro predicta paccione quinque sextariorum siliginis 

ad pactum acquisiverat ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo de 

Vucht filio quondam Willelmi Telder promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Arnoldus et Raet datum sexta 

post Agathe. 

 

BP 1179 p 350v 08 wo 14-02-1392. 

Petrus Morre beloofde aan Johannes van de Dijk 48 lichte schilden, 12 

lichte plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) 

te betalen. 

 

Petrus Morre promisit Johanni de Aggere (dg: XX) XLVIII licht! scilicet 

XII placken leves pro quolibet ad pasca proxime persolvendos. Testes Tijt 

et Raet datum in die Valentini. 

 

1179 mf5 G 04 p. 351. 

 Geen leesbare data op deze pagina. 

 

BP 1179 p 351r 01 ±do 15-02-1392. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct ev Eefsa en Henricus Buc ev 

Elizabeth, dvw Henricus van Uden de jongere, maakten een erfdeling. 

Theodericus Buc kreeg (1) 7 pond oude pecunia b-erfcijns uit een b-erfcijns 

van 21 pond oude pecunia, die Bartholomeus zv Theodericus waarschijnlijk 

verworven had van Willelmus van Nuwelant zvw hr He..... ......., zijn neef 

....... van Nuwelant wonend in Geffen en Godefridus van Osse zvw Marceliis 

van Osse, (2) de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge en ½ mud gerst, 

Bossche maat, aan voornoemde wijlen Henricus van Uden overgedragen door 

Rodolphus ....... ......., (3) 1 morgen 2 hont 28 roeden land ter plaatse 

gnd in Ledebroek, aan voornoemde wijlen Henricus waarschijnlijk verkocht 

door ....... van Den Bosch. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct maritus et tutor 

legitimus Eefse sue uxoris et Henricus Buc [maritus et tutor legitimus] 

[26Elizabeth] [sue uxoris] (dg: sue u) filiarum quondam Henrici de Uden 

junioris palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusque bonis ....... ....... ....... ....... divisione septem (dg: 

here) libre hereditarii census antique pecunie de hereditario censu 

viginti unius librarum antique pecunie ....... ....... ....... ....... 

quem censum XXI librarum antique pecunie Bartholomeus filius Theoderici 

erga Willelmum de Nuwelant filium quondam domini He..... ....... ....... 

....... de Nuwelant eius consanguineum commorantem in Geffen et (dg: 

Goes) Godefridum de Osse filium quondam Marcelii de Osse ....... ....... 

....... ....... item medietatem hereditarie paccionis unius modii 

siliginis et dimidii modii ordei mensure de Busco supportatam dicto 

#quondam# Henrico de Uden a Rodolp[ho] ....... ....... ....... atque unum 

juger duo hont et XXVIII virgatas terre (dg: dicti quond) sitas in loco 

dicto in Ledebroec venditas dicto quondam Henrico ....... ....... de 

Busco dicto Theoderico Buc cesserunt in partem ut alter recognovit 

promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes Rover et 

Neijnsel datum ....... ....... 

 

BP 1179 p 351r 02 ±do 15-02-1392. 

Voornoemde Henricus Buc kreeg (1) een b-erfcijns van 10 pond geld, op 

Palmzondag te betalen, die Bartholomeus zvw Theodericus, ....... van 

voornoemde Eefsa en Elizabeth, verworven had van Henricus van Zonne zvw 

Gheerlacus van Zonne, (2) een b-erfcijns van 3 pond geld, aan voornoemde 

wijlen Bartholomeus zv Theodericus overgedragen of verkocht door Walterus 

van Audenhoven, (3) een beemd gnd Kickarts Beemd, gelegen tussen Bruggen 

                         
26 Aanvulling op basis van BP 1179 p 351r 02. 
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......., welke beemd voornoemde wijlen Bartholomeus zv Theodericus 

verworven had van Boijdekinus van de Water, (4) een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, uit een b-erfcijns van 3 pond oude pecunia, die 

Jordanus van Roesmalen smid betaalde, (5) een b-erfcijns van 5 schelling 

oude pecunia uit een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die 

Godefridus gnd Colner moet betalen, (6) 5 schelling erfcijns oude pecunia 

uit een b-erfcijns van 10 schelling oude ooecunia, die wijlen Johannes 

Leijdecker moet betalen, (7) een b-erfcijns van 20 schelling gemeen 

paijment, die Hubertus Steenwech moet betalen. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census decem librarum monete 

solvendus hereditarie in die palmarum (dg: ve) quem censum Bartholomeus 

filius quondam Theoderici ....... ....... dictarum Eefse et Elizabeth 

erga Henricum de Zonne filium quondam Gheerlaci de Zonne acquisiverat 

item hereditarius census trium librarum monete ....... ....... quondam 

Bartholomeo filio Theoderici (dg: ad) a Waltero de Audenhoven atque 

pratum dictum Kickarts Beemt situm inter Bruggen ....... (dg: tendens de 

loco dicto Kleij Kleijne Weijdeken usque ad vicum dictum Heren Ghierlois 

Beemt) quod pratum dictus quondam Bartholomeus filius Theoderici erga 

(dg: Boijkim) Boijdekinum de Aqua acquisiverat item hereditarius census 

viginti solidorum antique pecunie de hereditario censu trium librarum 

[antique] pecunie quos Jordanus de Roesmalen faber solvere consuevit item 

hereditarius census quinque solidorum antique #pecunie# (dg: sol) de 

hereditario censu XL solidorum antique pecunie (dg: quondam) quos 

Godefridus dictus Colner item quinque solidi hereditarii census antique 

pecunie de hereditario censu X solidorum antique pecunie hereditarii 

census quem Johannes quondam Leijd[ecker] item hereditarius census XX 

solidorum communis pagamenti quem Hubertus Steenwech solvere tenetur ut 

dicebant dicto Henrico Buc cesserunt in partem ut dictus Theodericus 

recognovit promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 351r 03 ±do 15-02-1392. 

Petrus van der Hautart beloofde aan hr Heijmericus van den Velde priester 

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

betalen. 

 

Petrus van der Hautart promisit domino Heijmerico van den Velde (dg: s) 

presbitro XLIIII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 351r 04 ±do 15-02-1392. 

Arnoldus Aijken zvw Johannes Tijt kramer droeg over aan Johannes van den 

Bossche de jongere en Arnoldus Wonder zv Baudewinus Lijsmoeden alle 

erfgoederen en erfcijnzen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders. 

 

Arnoldus Aijken filius quondam Johannis Tijt institoris omnes hereditates 

et hereditarios census sibi de morte quondam suorum parentum seu alterius 

eorum successione advolutos #quocumque sitas aut solvendos# hereditarie 

supportavit Johanni van den Bossche juniori et Arnoldo Wonder filio 

Baudewini Lijsmoeden cum omnibus litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 351r 05 ±do 15-02-1392. 

Voornoemde Johannes van den Bossche de jongere en Arnoldus Wonder beloofden 

aan voornoemde Arnoldus Aijken een lijfrente van 12 Gelderse gulden of de 

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

gaande uit de helft, aan hen behorend, van een huis en erf van voornoemde 

wijlen Johannes Tijt, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 
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Conrardus van den Nuwenhuze enerzijds en erfgoed van Goeswinus van den 

Broec anderzijds. 

 

Dicti Johannes van den Bossche junior et Arnoldus Wonder promiserunt 

indivisi super omnia habita et habenda se daturos et soluturos dicto 

Arnoldo Aijken vitalem pensionem XII Gelres gulden seu valorem (dg: here) 

anno quolibet ad vitam dicti Arnoldi Aijken et non ultra #mediatim 

Johannis et mediatim# nativitatis Domini ex (dg: medietate) medietate #ad 

se spectante# domus et aree dicti quondam Johannis Tijt site in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Conrardi van den Nuwenhuze ex uno et 

inter hereditatem Goeswini van den Broec ex alio promittentes (dg: super 

hi) indivisi super habita et habenda #warandiam et# sufficientem facere 

et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 351r 06 ±do 15-02-1392. 

Rutgherus van den Grave droeg over aan Willelmus Postel zijn deel in 4½ 

morgen land, ter plaatse gnd die Slagen, in een kamp, gnd Lemken Witmerijs 

Kamp, in 2 kampen, die 6 morgen groot zijn, waarvan de resterende 1½ morgen 

behoren aan kvw Johannes Witmeri. 

 

Rutgherus van den Grave totam partem et omne jus sibi competentes in 

quatuor et dimidio iugeribus terre sitis in loco dicto die Slagen in 

campo dicto Lemken Witmerijs Camp et in duobus campis (dg: conti) 

continentibus sex iugera et de quibus duobus campis relique unum et 

dimidium iugera (?dg: ..) dictorum sex iugerum terre spectant ad liberos 

quondam Johannis Witmeri ut dicebat supportavit Willelmo Postel cum 

omnibus litteris promittens ratam servare. Testes Erpe et Vladeracken 

datum supra. 

 

BP 1179 p 351r 07 vr 16-02-1392. 

Gheerlacus en Gloria, kvw Henricus gnd Kelner van Bucstel, gaven uit aan 

Arnoldus van Scijnle (1) een deel, met gebouwen, van een huizinge van 

wijlen voornoemde Henricus, in Boxtel, tussen Henricus Gruijter enerzijds 

en het water gnd die Dommel anderzijds, te weten het deel tussen voornoemde 

Henricus Gruijter enerzijds en een weg, die daar loopt vanaf de gemene weg 

over de huizinge achterwaarts tot aan een akker van wijlen voornoemde 

Henricus, anderzijds, (2) een deel van voornoemde akker van wijlen 

voornoemde Henricus Kelner, aldaar gelegen achter voornoemde huizinge, te 

weten het deel richting voornoemde Henricus Gruijter, zoals afgepaald, (3) 

een stukje beemd, van wijlen voornoemde Henricus Kelner, gelegen aan het 

eind van voornoemde akker, welk deel van de huizinge, deel van de akker en 

stukje beemd, samen met een andere beemd, gnd Hulsdonc, aan voornoemde 

Gheerlacus en Gloria gekomen waren na erfdeling tussen voornoemde 

Gheerlacus, zijn broer Jacobus en Everardus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen ev 

Theoderica dvw voornoemde Henricus Kelner, (4) de helft van voornoemde weg 

in voornoemde huizinge, lopend vanaf de gemene weg of brug achterwaarts tot 

aan voornoemde akker, (5) de helft van voornoemde brug, aldaar, tussen een 

gemene weg en voornoemde huizinge; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 30 schelling licht geld waarvoor in Boxtel brood en bier 

worden gekocht aan Bela gnd Houbraken en thans voor een n-erfpacht van 2 

mud ..... ....... ....... ....... {p.352v} de eigenaars van beide gedeelten 

van de huizinge zullen de brug voor gezamenlijke rekening onderhouden. 

 

Gheerlacus et Gloria liberi quondam Henrici dicti Kelner de Bucstel cum 

tutore quandam partem cum suis edificiis mansionis dicti quondam Henrici 

site in Bucstel inter hereditatem Henrici Gruijter ex uno et inter aquam 

dictam die Dommel ex alio scilicet illam partem que sita est inter 

hereditatem dicti Henrici Gruijter ex uno et inter quandam viam ibidem 

tendentem a communi platea per dictam mansionem retrorsum usque ad 

quendam agrum dicti quondam Henrici ex alio atque quandam partem eiusdem 

agri dicti quondam Henrici Kelner siti ibidem retro dictam mansionem 
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scilicet illam partem dicti agri que sita est versus hereditatem dicti 

Henrici Gruijter prout huiusmodi pars dicte mansionis et huiusmodi pars 

dicti agri ibidem site sunt et limitate et (dg: illa pars dicte mansionis 

et pars dicti agri) contra reliquam partem dicte mansionis et dicti agri 

sunt divise atque quandam particulam prati (dg: sitam) dicti quondam 
!quondam Henrici Kelner sitam ad finem dicti agri et que pars dicte 

mansionis et pars dicti agri et particula prati simul cum quodam alio 

prato dicto die Hulsdonc #dictis Gheerlaco et Glorie# mediante 

hereditaria (dg: p) divisione prius habita inter (dg: .) dictum 

Gheerlacum et Jacobum eius fratrem et Everardum filium quondam Arnoldi 

dicti Ghenen soen maritum et tutorem legitimum Theoderice sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici Kelner (dg: .. ....) cesserunt in partem 

prout in litteris (dg: s...) atque medietatem dicte vie tendentis in 

dicta mansione a communi platea seu ponte ibidem retrorsum (dg: ad) usque 

ad dictum agrum prout (dg: ibidem) eadem via inter dictam partem dicte 

mansionis et inter reliquam partem eiusdem mansionis est sita (dg: 

excepta) atque medietatem dicti pontis consistentis ibidem inter communem 

plateam et inter dictam mansionem ....... ....... ut dicebant hereditarie 

(dg: vendiderunt .. Arnoldo de Scijnle promittentes cum super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere) dederunt ad hereditariam 

#Arnoldo de Scijnle# (dg: paccionem ....... ....... ....... ....... 

mensure de Busco dandis eis ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda) pro hereditario censu XXX solidorum levis monete pro qua 

p[anis et cervisia in] Bucstel ementur Bele dicte Houbraken et eius 

liberis exinde solvendis dandis atque pro hereditaria paccione du[orum] 

mo[diorum] ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1179 mf5 G 05 p. 352. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1392. 

 Secunda post Valentini: maandag 19-02-1392. 

 

BP 1179 p 352v 01 vr 16-02-1392. 

....... ....... ....... ....... (dg: danda eis ab alio) ex premissis 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ....... ....... ....... ....... 

......s (dg: pons) ?pons erunt et permanebunt perpetue communes #(dg: 

.......)# dicto Arnoldo et possessori pro tempore #dicte# alterius partis 

dicte mansionis ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

[poss]essores dicte alterius partis dictum pontem sub eorum communibus 

expensis perpetue in bona disposicione observabunt ....... ....... 

....... ....... datum sexta post Valentini. 

 

BP 1179 p 352v 02 vr 16-02-1392. 

Voornoemde Gheerlacus zvw Henricus gnd Kelner van Bucstel droeg over aan 

zijn voornoemde zuster Gloria zijn helft van voornoemde b-erfpacht van 2 

mud rogge. 

 

[27Gheerlacus filius quondam Henrici dicti Kelner de Bucstel medietatem 

dict]e paccionis duorum modiorum siliginis supportavit dicte Glorie sue 

sorori promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 352v 03 vr 16-02-1392. 

....... ....... droeg over aan Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus 

van Merlaer 120 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Gerardus Vrieze zvw 

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

 

....... ....... ....... ....... centum et viginti aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Gerardo Vrieze 

                         
27 Aanvulling op basis van BP 1179 p 351r 07. 
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filio quondam ....... ....... ....... ....... prout in litteris 

supportavit Henrico de Merlaer seniori filio (dg: quond) Rodolphi de 

Merlaer cum (dg: litteris) litteris et jure ....... ....... ....... 

Arnoldus et Raet datum sexta post Valentini. 

 

BP 1179 p 352v 04 vr 16-02-1392. 

Voornoemde Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer beloofde 

aan Johannes van Zanbeke zv Theodericus 32 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

[28Dictus Henricus de] Merlaer senior [filius] Rodolphi de Merlaer 

promisit (dg: Henrico) Johanni van Zanbeke filio Theoderici XXXII Gelre 

gulden seu [valorem] ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 352v 05 vr 16-02-1392. 

Johannes Vrient zvw Godefridus Goben soen van Helmont droeg over aan zijn 

broer Cristianus een stuk land, in Helmond, ter plaatse gnd dat Nieuweland, 

tussen Godefridus Goben soen bloedverwant van Matheus zvw Godefridus Goben 

soen enerzijds en Willelmus gnd van der ....... anderzijds, aan voornoemde 

Johannes Vrient verkocht door zijn voornoemde broer Matheus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Vrient. 

 

[Johannes Vrient] filius quondam Godefridi Goben soen de Helmont quandam 

peciam terre sitam in parochia de Helmont in loco dicto dat Nuwelant 

inter [hereditatem Go]defridi Goben soen consanguinei (dg: dicti) Mathei 

filii dicti (dg: Go) quondam Godefridi Goben soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti van der ....... ex alio venditam dicto 

[Johanni Vrient] a [dicto] Matheo suo fratre prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit quas vidimus simul cum omnibus dictis litteris 

dedit ad hereditariam here) hereditarie supportavit Cristiano suo fratri 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni Vrient. 

 

BP 1179 p 352v 06 vr 16-02-1392. 

Voornoemde Cristianus beloofde aan zijn voornoemde broer Johannes Vrient 

een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, met Pinksteren te 

betalen, gaande uit voornoemd stuk land, dat voornoemde Johannes verworven 

had van zijn broer Matheus, en dat voornoemde Cristianus verworven had van 

voornoemde Johannes Vrient. 

 

Dictus [Cristi]anus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Vrient 

(dg: here) fratri suo (dg: hereditariam) hereditarium censum duorum 

Hollant gulden seu valorem hereditarie penthecostes ex dicta pecia terre 

quam [dictus] Johannes erga Matheum suum fratrem acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus et quam peciam terre dictus Cristianus erga [dictum 

Johannem] Vrient coram scabinis infrascriptis acquisiverat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 352v 07 vr 16-02-1392. 

Matheus zvw Henricus van den Loeken droeg over aan Jacobus zv Paulus Rover 

Tesschemaker een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Elizabeth gnd van den Hecke enerzijds en erfgoed van kvw 

Gerardus gnd Haest anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan de stroom, aan hem verkocht door Johannes gnd Cortoes 

wollenklerenwever. 

 

Matheus filius (dg: quo) Henrici quondam van den Loeken domum et aream 

sitam in Busco supra aggerem Vuchtensem inter hereditatem Elizabeth dicte 

                         
28 Aanvulling op basis van BP 1179 p 352v 03. 
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van den Hecke ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti 

Haest ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad aquam ibidem 

currentem venditam sibi a Johanne dicto Cortoes textore laneorum prout in 

litteris hereditarie (dg: v) supportavit Jacobo filio Pauli Rover 

Tesschemaker (dg: supportavit) cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte (dg: ex) sui deponere. Testes Tijt 

et Vladeracken datum. 

 

BP 1179 p 352v 08 vr 16-02-1392. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Matheus 84 Gelderse gulden of de 

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

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

 

Jacobus predictus promisit dicto Matheo LXXXIIII Gelre gulden seu valorem 

mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 352v 09 vr 16-02-1392. 

Broeder Andreas van Broechoven kanunnik van het klooster van Berna zvw 

Andreas gnd Broechoven, Yda dvw voornoemde Andreas en Petrus zv Jacobus 

Neven soen ev Aleijdis dvw voornoemde Andreas verkochten aan Theodericus 

Mostart een stuk land, in Aarle Beke, tussen Goeswinus Moedel zvw Bertoldus 

Dircs soen enerzijds en Henricus Sporbossche anderzijds. 

 

Solverunt extranei XII denarios. 

(dg: D) Frater Andreas de Broechoven canonicus regularis monasterii de 

Berna (dg: Petrus) filius quondam Andree dicti Broechoven #Yda filia 

dicti quondam Andree cum tutore# Petrus filius Jacobi Neven soen (dg: et 

Yda filia dicti quondam) maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Andree peciam terre sitam in parochia de Arle Beke 

inter hereditatem Goeswini Moedel filii quondam Bertoldi D[i]rcs soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici Sporbossche ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico Mostart promittentes (dg: w) cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 352v 10 vr 16-02-1392. 

Voornoemde Theodericus Mostart beloofde aan voornoemde Yda en Petrus een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op het 

onderpand te leveren, gaande uit voornoemd stuk land. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum Yde et Petro 

predictis hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de 

Helmont hereditarie purificationis et supra peciam terre infrascriptam 

tradendam #ex# dicta pecia terre (dg: per). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 352v 11 vr 16-02-1392. 

Jacobus van den Placke gaf uit aan Hermannus Drinchellinc vleeshouwer de 

navolgende erfgoederen, in Berlicum, (1) een hofstad, tussen voornoemde 

Hermannus Drinchellinc vleeshouwer enerzijds en Paulus van Maren 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd den Groet Huisakker, en een aangelegen 

stuk beemd, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes gnd Dorre enerzijds en 

Godefridus van Rode anderzijds, (3) een stuk land, tegenover de plaats gnd 

Heijenrot, in de akkers van ?Berlicum, tussen wijlen hr Albertus Buc 

priester enerzijds en erfgoed dat was van Godescalcus Moelner anderzijds, 

(4) een stuk beemd, ter plaatse gnd in den Baks Beemd, tussen wijlen 

Godefridus van Erpe enerzijds en erfgoed dat was van voornoemde Godescalcus 

Moelner anderzijds, (5) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd in die Loe, 

tussen kvw Mijchael gnd Lokens enerzijds en Nijcholaus uter Hasselt 

anderzijds, (6) 1 lopen roggeland, ter plaatse gnd Beilver, tussen Petrus 

van den Yvenlaer enerzijds en erfgoed dat was van Godescalcus Moelner 

anderzijds, (7) een stuk beemd, ter plaatse gnd in het Westerbroek, tussen 
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wijlen Nijcholaus gnd Morren enerzijds en Ludovicus gnd Lode die Carper 

anderzijds, (8) zijn deel in een stukje beemd, naast de plaats gnd die 

Hontsmere, naast Theodericus Buc; de uitgifte geschiedde voor (a) cijnzen 

aan het klooster Sint-Clara in Den Bosch, aan de naburen van Berlicum en de 

naburen van Rosmalen, (b) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, aan Henricus 

Steijmpel, gaande uit voornoemde goederen en andere erfgoederen, voortaan 

uit voornoemde goederen ter leveren, (c) een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus van den Placke hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Berlikem (dg: quarum) videlicet domistadium situm inter hereditatem 

Hermanni Drinchellinc carnificis ex uno et inter hereditatem Pauli de 

Maren ex alio item peciam terre dictam den Groet Huusacker (dg: sitam) 

#atque peciam prati sibi adiacentem sitas# in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Johannis dicti Dorre ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

Rode ex alio item peciam terre sitam in opposito (dg: loci dicti H) loci 

dicti Heijenrot in agris de !Berikem inter hereditatem quondam domini 

Alberti Buc presbitri ex uno et inter hereditatem que fuerat (dg: 

Godefridi Moel) Godescalci Moelner ex alio item peciam prati sitam in 

[loco] dicto in den Baks Beemt inter hereditatem (dg: Willelmi) quondam 

Godefridi de Erpe ex uno et inter hereditatem que fuerat (dg: Go) dicti 

Godescalci Moelner ex alio item unam sextariatam terre siliginee sitam in 

loco dicto in die Loe inter hereditatem liberorum quondam Mijchaelis 

dicti Lokens ex uno et inter hereditatem Nijcholai uter Hasselt ex alio 

item unam lopinatam terre siliginee sitam in dicto loco Beilver vocato 

inter hereditatem Petri van den Yvenlaer ex uno et inter hereditatem que 

fuerat Godescalci Moelner ex alio item peciam prati sitam in loco dicto 

int Westerbroec inter hereditatem quondam Nijcholai dicti Morren ex uno 

et inter hereditatem Ludovici dicti Lode die Carper ex alio item #totam 

partem et omne jus sibi competentes in# particulam (dg: ter) prati (dg: 

ad se spectantem in) sitam iuxta (dg: locum dictum) locum dictum die 

Hontsmere (dg: inter) iuxta hereditatem Theoderici Buc in ea quantitate 

qua ibidem site sunt ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) #dedit ad 

hereditarium censum pactum# dicto (dg: Lamberto) #Hermanno# Drinchellinc 

carnifici (dg: promittens super [habita et] habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis) #ab eodem hereditarie possidendas pro# 

censibus conventui sancte Clare in Busco et vicinis de Berlikem et 

vicinis de Roesmalen ex premissis solvendis (dg: et hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco Jacobo Scutter emptori bladi et 

hereditaria paccione dimidii modii u Beatrici uxori Rutgheri van der 

Hellen) et hereditaria paccione XII lopinorum siliginis Henrico Steijmpel 

(dg: exinde) #ex premissis et quibusdam aliis hereditatibus solvenda# 

solvendis dandis et solvendis a dicto Lamberto! scilicet pro hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit insuper super omnia quod ipse 

dictam paccionem XII lopinorum siliginis dicto [Henrico] Steijmpel 

perpetue singulis annis solvet (dg: ?sic predicto) ex premissis sic quod 

supra alias hereditates dicti Jacobi ex quibus (dg: di) eadem paccio XII 

lopinorum est solvenda dampna non eveniant. Testes Rover et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 352v 12 ma 19-02-1392. 

....... Kepken zv Johannes Kepken en Henricus Coppen soen beloofden aan 

Bertoldus Voegt 51 mud hop, Bossche maat, ....... ....... ........ 

 

....... [Kep]ke[n] filius Johannis Kepken (dg: f) et Henricus Coppen soen 

promiserunt Bertoldo Voegt LI modios (dg: j) lupule mensure de Busco ad 

....... ....... ....... ....... Tijt et Raet datum (dg: Tijt et) secunda 
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post Valentini. 

 

BP 1179 p 352v 13 ±ma 19-02-1392. 

....... ......., ....... van Kessel en ......us van Kessel beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 36 Hollandse gulden ....... ....... ....... ....... 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... de Kessel et (dg: .....) 

......us de Kessel promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI Hollant 

g[ulden] ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1179 mf6 A 01 p. 353. 

 anno nonagesimo secundo mensis marcii die VII 

  pontificis Bonifacii anno tercio: donderdag 07-03-1392. 

 

BP 1179 p 353r 01 ±do 07-03-1392. 

Agnes dvw Arnoldus Mersman de oudere van Os verkocht aan haar broer 

Theodericus Mersman alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar voornoemde vader. 

 

(dg: Theodericus filius) #Agnes filia# quondam Ar[noldi M]ersman senioris 

de Os omnia et [singul]a bona sibi de ....... ....... ....... ....... 

....... ....... quocumque consistentia sive sita vendidit Theoderico 

Mersman suo fratri promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

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

....... 

 

BP 1179 p 353r 02 ±do 07-03-1392. 

Theodericus zvw Arnoldus Mersman de oudere van Os beloofde aan zijn zuster 

Agnes een lijfrente van 2 oude schilden of de waarde, ....... ....... 

........ 

 

Theodericus filius quondam Arnoldi Mersman senioris de Os promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum [29Agneti] ....... ....... 

....... [vitalem pensionem] duorum aude scilde seu valorem (dg: q) anno 

quolibet ad vitam dicte Agnetis et non ultra ....... ....... ....... 

....... ....... ....... habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 353r 03 ±do 07-03-1392. 

Godefridus zvw Arnoldus van Berlikem gaf uit aan Godescalcus ....... soen 

(1) een stukje land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Godefridus ....... en wijlen Hermannus van der Sporct enerzijds en een 

steeg anderzijds, zoals dit stukje behoorde aan wijlen Margareta van Best 

schoonmoeder van eerstgenoemde Godefridus; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfrente van 3 kapoenen, met (dg: Sint-Andreas) in ......., ter plaatse 

gnd Overbeke, te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Godescalcus ....... soen tot onderpand (2) zijn huis en tuin, aldaar, naast 

voornoemd stukje land. 

 

Solvit cond...... 

Godefridus filius quondam Arnoldi de Berlikem particulam terre sitam in 

parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem Godefridi 

....... ....... ....... (dg: ex uno et inter hereditatem quondam 

Godescalci) hereditatem quondam Hermanni van der Sporct ex uno et inter 

(dg: h communem et pla) #?quandam# stegam ex [alio in ea quantitate qua 

ibidem] sita est et ad Margaretam quondam de Best socrum primodicti 

Godefridi spectare consuevit ut dicebat dedit ad hereditarium redditum 

Godescalco ....... ....... ....... primodicto ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario (dg: censu) redditu trium caponum dando sibi 

                         
29 Aanvulling op basis van BP 1179 p 353r 01. 
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ab alio hereditarie (dg: Andree promittens et in Busco tradendo) ....... 

....... ....... et in loco dicto Overbeke tradendo ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Gode[scalcus] ....... 

....... soen domum et ortum suos sitos ibidem #contigue# iuxta dictam 

particulam terre ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 353r 04 ±do 07-03-1392. 

Johannes zv Lambertus van Scijnle ev Elizabeth dvw Johannes gnd Swart Han 

van Hees gaf uit aan Henricus zvw Wellinus van Berze van Hees 2 stukken 

land in Hees, ter plaatse gnd in Veren Oeden Kamp, (1) beiderzijds tussen 

Theodericus die Duvel, (2) tussen voornoemde Theodericus die Duvel 

enerzijds en erfgoed behorend aan het gasthuis in Den Bosch anderzijds, 

zoals deze stukken aan hem en voornoemde Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth; de uitgifte geschiedde 

voor de nabuurcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Verkrijger zal op de 2 

stukken een huis bouwen ter waarde van 6 Gelderse gulden en dat huis op die 

waarde houden. 

 

Solvit Henricus XXX solidos. 

Johannes filius Lamberti de Scijnle #maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie q[uon]dam Johannis dicti Swart Han de Hees# duas pecias 

terre sitas in parochia de Hees in loco dicto in Veren Oeden Camp quarum 

una inter [hereditatem Theoderici] die Duvel ex utroque latere 

coadiacentem et altera inter hereditatem dicti Theoderici die Duvel ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad hospitale in Busco ex alio (dg: et 

que) prout ibidem site sunt et sibi et dicte Elizabeth de morte quondam 

parentum dicte Elizabeth successione sunt advolute dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico filio quondam Wellini de Berze de Hees pro censibus 

(dg: d) vicinorum ibidem ibidem solvendis exinde (dg: dat) dandis etc 

atque pro hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: tali con) promisit insuper omnia quod 

ipse supra dictas duas pecias terre (dg: edicab) edificabit domum 

valentem sex Gelre gulden et quod ipse huiusmodi domum perpetue 

observabit valentem sex Gelre gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 353r 05 ±do 07-03-1392. 

Johannes zv Johannes van der Stegen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis van der Stegen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 353r 06 ±do 07-03-1392. 

Arnoldus zv Johannes die Smit van Lijeshout verkocht aan Rijchmoedis dvw 

Gerisius zvw Gerardus Bessellen soen snijder een n-cijns van 4 pond geld, 

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

uit een huis, erf en tuin van verkoper, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Berze enerzijds en erfgoed 

van wijlen Petrus van Bruggen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 45 schelling voornoemd geld. 

 

Arnoldus filius Johannis die Smit de Lijeshout hereditarie vendidit 

Rijchmoedi filie quondam Gerisii filii quondam Gerardi Bessellen soen 

(dg: de) sartoris (dg: vitalem pensionem) #censum# quatuor librarum 

monete solvendum anno quolibet (dg: ad vitam dicte emptricis et non 

ultra) mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo area et orto dicti 

venditoris sitis in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis 

de Berze ex uno et inter hereditatem quondam Petri de Bruggen ex alio 
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promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu XLV solidorum dicte monete exinde 

solvendo et sufficientem facere (dg: et cum mortua fuerit). Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 353r 07 do 07-03-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar na Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392), met 40 Gelderse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Arnoldus 

van Os en Albertus Buc van Lijt. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post festum nativitatis 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium sequentium semper dictis 

duobus annis durantibus cum XL Gelre gulden seu valorem (dg: seu v) et 

cum censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis Arnoldo de Os Alberto Buc de Lijt datum anno nonagesimo secundo 

mensis marcii die VII hora vesperarum pontificis Bonifacii anno 3o. 

 

BP 1179 p 353r 08 do 07-03-1392. 

Arnoldus zv Johannes gnd die Smijt van Lieshout ev Aleijdis dvw Gerisius 

van Os zvw Gerardus Bessellen soen verkocht aan Gerardus zvw voornoemde 

Gerisius van Os alle erfgoederen, die aan hem en voornoemde Aleijdis 

gekomen waren na overlijden van de ouders van Aleijdis, gelegen onder Oss. 

 

Arnoldus filius Johannis dicti die Smijt de Lieshout (dg: here) maritus 

et tutor Aleijdis sue (dg: fi) uxoris filie quondam Gerisii #de Os# filii 

quondam Gerardi Bessellen soen omnes hereditates sibi et dicte Aleijdi 

(dg: -s) de morte quondam parentum dicte Aleijdis successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Os sitas ut dicebat vendidit (dg: 

Gerisio) Gerardo filio dicti quondam (dg: Ges) Gerisii de Os promittens 

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

 

BP 1179 p 353r 09 do 07-03-1392. 

Albertus Buc van Lijt verhuurde aan Henricus Rijc 1/3 deel in (1) een huis 

en erf, eertijds van voornoemde Henricus Rijc bakker, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, naast erfgoed van wijlen Rodolphus Pulslauwer, (2) een hoeve, 

die was van voornoemde Henricus Rijc, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Thede, tot Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392), voor de lasten die 

eruit gaan en voor 10 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis (wo 25-

12-1392) te betalen. De huurder, zijn hoevenaar Gerardus zvw Henricus uten 

Waude en Engbertus gnd Ebben Lisen soen van Crumvoert beloofden dit na te 

komen. Henricus Rijc verklaarde voornoemd 1/3 deel de laatste 6 jaar van 

voornoemde Albertus gehuurd te hebben. 

 

Albertus Buc de Lijt unam (dg: terciam) terciam partem ad se spectantem 

in domo et area que fuerat (dg: dicti Henrici) Rijc #pistori!# sita in 

Busco ad aggerem Vuchtensem contigue iuxta hereditatem quondam Rodolphi 

Pulslauwer atque in quodam manso #cum suis attinentiis# (dg: dicti) qui 

fuerat dicti Henrici Rijc sito in parochia de Ghestel prope Herlaer in 

loco dicto Thede ut dicebat locavit recto locacionis modo dicto Henrico 

Rijc ab eodem infra hinc et festum (dg: Martini) Remigii proxime futurum 

(dg: s) possidenda pro oneribus exinde solvendis dandis etc atque pro X 

Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab alio nativitatis Domini (dg: ex 

premissis) promittens ratam servare et alter et cum eo Gerardus filius 

quondam Henrici uten Waude eius colonus (dg: indivisi super habita et 

habenda insuper dictus He) et Engbertus dictus Ebben (dg: de Cr) Lisen 

soen de Crumvoert indivisi super habita et habenda et insuper dictus 

Henricus Rijc palam recognovit se dictam terciam partem premissorum 

secundum modum locacionis possedisse ex parte et nomine dicti Alberti 

(dg: fi) ad spacium sex annorum proxime preteritorum scilicet (dg: pro 
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fructibus que exinde proven). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 353r 10 do 07-03-1392. 

De broers Ghibo en Johannes, kvw Lambertus gnd Sceel van Beilver, 

verkochten aan Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus Truden soen van Vucht een 

n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle goederen van verkopers, gelegen onder Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver. 

 

Ghibo et Johannes fratres liberi quondam Lamberti dicti Sceel de Beilver 

hereditari vendiderunt Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi Truden 

soen de Vucht hereditariam paccionem X sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus et singulis bonis dictorum (dg: locorum quocumque) venditorum 

quocumque locorum infra parochiam de Haren in loco dicto Beilver sitis 

promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 353r 11 do 07-03-1392. 

Ze kunnen terugkopen met 20 lichte gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en met 20 zester rogge, gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393). Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van de 

schepenen, Henricus Coppen soen, Johannes Nellen en Johannes van Berlikem 

en zijn broer Arnoldus. 

 

Et poterint redimere seu eorum cum XX (dg: .) licht gulden scilicet XXX 

communes placken pro quolibet gulden computato et cum XX sextar[iis] 

siliginis semel dandis ad spacium quatuor annorum post festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium ut in forma. Acta in 

camera presentibus scabinis Henrico Coppen soen Johanne Nellen et (dg: 

Ro...) Johanne de Berlikem Arnoldo eius fratre datum ut in contractu 

predicto. 

 

1179 mf6 A 02 p. 354. 

 Quinta post invocavit: donderdag 07-03-1392. 

 anno XCII mensis marcii die octava: vrijdag 08-03-1392. 

 

BP 1179 p 354v 01 do 07-03-1392. 

....... zvw Johannes van Zidewijnden droeg over aan zijn broer Johannes (1) 

een b-erfcijns van .. ....., die Johannes zv Walterus gnd Boege beloofd had 

te leveren aan wijlen voornoemde Johannes van Zidewijnden, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, (2) een b-erfpacht van 1 zester 

peren, gnd smantperen, die ....... ....... van Walterus gnd Boege beloofd 

had met Sint-Bartholomeus-Apostel te leveren aan wijlen voornoemde Johannes 

van Zidewijnden, gaande uit een huis, ....... ......., ....... Blanberch?, 

tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en vrouwe Ermgardis van 

Wert ....... anderzijds, welke pacht en cijns nu aan hem behoren. 

 

....... [filius quondam Johannis de Zidewijnden hereditarium] censum 

....... ....... monete quem Johannes filius Wa[lteri dicti B]oege 

promisit se daturum et soluturum [dicto quondam Johanni de Zidewijnden 

mediatim] Johannis et mediatim Domini e[t he]reditariam paccionem unius 

sextarii pirorum dictorum smantperen mensure [quam] ....... ....... 

....... ....... [Wal]teri dicti Boege promisit se daturum [et] soluturum 

dicto quondam Johanni de Zidewijnden hereditarie Bartholomei apostoli ex 

domo ....... ....... ....... ....... ....... Blanberch? inter hereditatem 

spectantem ad domum de Postula ex uno et inter hereditatem domine 

Ermgardis de Wert ....... ....... ....... ....... (dg: hereditarie 

supportavit Johanni suo fratri cum li) et quos paccionem et censum nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni suo fratri [cum 

litteris et jure promittens] ratam servare et obligationem et 
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impeticionem ex parte sui et aliorum heredum dicti quondam Johannis de 

Zidewijnden deponere. Testes Arnoldus et Raet [datum] quinta post 

invo[cavit]. 

 

BP 1179 p 354v 02 do 07-03-1392. 

Henricus Buc van Heze szv Johannes van Berlikem verkocht aan Alardus van 

Berlikem een kamp, 10 morgen groot, te weten het eerste kamp richting 

Loefort, naast Lambertus van Enghelant in het oosten, aan voornoemde 

Henricus Buc overgedragen30 door voornoemde Johannes van Berlikem, belast 

met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus 

Buc beloofd had aan voornoemde Johannes uit dit kamp te leveren, en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit dit kamp door voornoemde 

Henricus Buc verkocht31 aan Arnoldus Groet Art. 

 

[Henricus] Buc de Heze gener Johannis de Berlikem quendam campum X iugera 

terre continentem videlicet primum campum versus Loefort situm juxta 

hereditatem Lamberti de Enghelant versus oriens supportatum dicto Henrico 

Buc a dicto Johanne de Berlikem prout in litteris hereditarie vendidit 

Alardo de Berlikem cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis hereditaria paccione (dg: 

.) unius modii siliginis mensure de Busco quam dictus Henricus Buc 

promisit se daturum et (dg: ...) soluturum dicto Johanni ex dicto campo 

atque hereditaria paccione (dg: duo) dimidii modii siliginis dicte 

mensure vendita Arnoldo Groet Art ex dicto campo a dicto Henrico Buc ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 354v 03 do 07-03-1392. 

Johannes van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datm supra. 

 

BP 1179 p 354v 04 do 07-03-1392. 

(dg: Henricus Sp). 

 

BP 1179 p 354v 05 do 07-03-1392. 

Theodericus Rover zvw Bollekinus van Os ev Hilla dvw Lambertus van der 

Straten verkocht aan Arnoldus Nolleken Geroncs een b-erfcijns van 48 

schelling, die Theodericus Rover Uden sone beloofd had, binnen de 4 

feestdagen van Kerstmis te betalen aan Johannes zvw voornoemde Lambertus 

van der Straten, gaande uit een stuk land, gnd Lambrechts Kamp, in Nuland, 

tussen Emondus Broes soen enerzijds en kv Ermegardis van Ludinc anderzijds, 

welke cijns voornoemde Theodericus Rover nu bezit. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Theodericus Rover filius quondam Bollekini de Os maritus et tutor 

legitimus Hille sue (dg: sue) uxoris filie quondam (dg: Johannis filii 

quondam) Lamberti van der Straten hereditarium censum quadraginta octo 

solidorum quem (dg: ide) Theodericus Rover Uden sone promiserat se 

daturum et soluturum super se et bona sua {in margine sinistra: infra 4or 

dies festinos nativitatis Domini} Johanni filio dicti quondam Lamberti 

van der Straten de et ex pecia terre #dicta Lambrechts Camp# sita in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem Emondi Broes soen ex uno et inter 

hereditatem #liberorum# Ermegardis de Ludinc ex alio latere ut dicebat et 

quem (dg: census cen) censum dictus Theodericus Rover nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Nolleken Geroncs #simul cum omnibus 

arrestadiis# promittens super omnia warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum sexta post 

                         
30 Zie ← BP 1177 f 266v 05 vr 05-01-1386, overdracht van dit kamp. 
31 Zie ← BP 1178 f 149r 04 do 21-04-1390, verkoop erfpacht van ½ mud rogge 

uit dit kamp. 
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invocavit. 

 

BP 1179 p 354v 06 do 07-03-1392. 

Katherina wv Arnoldus van Beke verpachtte aan Arnoldus Zicheman, voor de 

duur van het leven van voornoemde Katherina, (1) de goederen, gnd die Groet 

Donk, van wijlen voornoemde Arnoldus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, (2) een kamp, gnd de !Nieuwe Kamp, in Veghel en Schijndel, dat 

behoorde aan wijlen voornoemde Arnoldus, per jaar voor de onraad, die 

wijlen voornoemde Arnoldus hieruit had, en voor 36 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan; van voornoemd kamp, 

gnd die !Groot Kamp, werd, evenals van een klein kamp naast voornoemde 

goederen, geen garantie gegeven. Arnoldus Zichenman mag geen hout zagen, 

behalve doefhout. 

 

Solvit. Arnoldus Tijt noluit. 

Katherina relicta quondam Arnoldi de Beke bona dicta die Groet Donc dicti 

quondam Arnoldi sita in parochia de (dg: V) Rode sancte Ode in loco dicto 

Eirde cum suis attinentiis universis atque quendam (dg: qu) campum dictum 

den (dg: Nw) !Nuwen Camp situm in parochia de Vechel #et# de Scijnle 

prout (dg: di) qui campus ad dictum quondam Arnoldum spectare consuevit 

ut dicebat (dg: lo) dedit ad annum pactum Arnoldo (dg: Zochel) Zicheman 

ab eodem ad vitam dicte Katherine et non ultra possidendum anno quolibet 

ad vitam (dg: ad) dicte Katherine #et non ultra# pro oneribus dictis 

onraet que dictus quondam Arnoldus ex premissis de jure facere et solvere 

consuevit et tenebatur dandis etc atque pro XXXVI libris monete dandis 

sibi ab alio anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra mediatim 

Domini et mediatim Johannis et (verbeterd uit: p) pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro (dg: .) promittens super omnia pro 

premissis (dg: dicti) warandiam de premissis excepto de dicto campo die 

Groet !Camp vocato #et de quodam parvo campo sito iuxta dicta bona# et 

aliam obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit super habita 

[et] (dg: habenda) habenda tali condicione quod dictus Arnoldus Zichenman 

non secabit (dg: si) ad vitam dicte Katherine (dg: ni) supra dicta bona 

cum suis attinentiis aliqua ligna nisi ligna dicta doefhout. Testes Tijt 

et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 354v 07 do 07-03-1392. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp gaf uit aan Engbertus van 

den Dodenberch zv Johannes van den Loeken de goederen, gnd te Heitrake32, in 

Deurne, zoals die behoorden aan wijlen voornoemde Johannes van Gheldorp, 

uitgezonderd de tiende van wijlen voornoemde Johannes aldaar; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 60 oude groot aan de hertog, (2) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, aan Henricus zv Willelmus van Audenhoven, (3) een 

lijfpacht33,34 van 10 mud rogge, op het leven van Arnoldus Avemari en/of 

diens vrouw Aleijdis, (4) een lijfpacht35,36 van 7 mud rogge, Bossche maat, 

                         
32 Zie ← BP 1177 f 056r 04 di 16-06-1383, verkoop van een erfcijns uit onder 

meer (1) goederen gnd Heitrake, in Deurne, reeds belast met een lijfpacht 

van 10 mud rogge, op het leven van Arnoldus Avemari en zijn vrouw. 
33 Zie → BP 1175 f 150v 07 vr 01-05-1394, vermelding van de lijfpacht aan 

Arnoldus Avemari en zijn vrouw Aleijdis. 
34 Zie → VB 1799 f 118v 03, ma 19-02-1397, Bertout Voget was gericht aen allen ende een 
yegelijke goide Jans van Geldorp des Auts tot wat steden sij liggende sijn oft gelegen 

overmids gebrec van lijfpensien die hij dair aen heet; … Ende hieraf en sal men niet vercopen 

dan die Heijtrake. Ende deze goide sal men vercopen behaudelec Art Ave Mari ende Aleijten 

sinen wive hoirre lijfpensien die sij dair aen hebben na ingehaut hoirre brieve. 

35 Zie → BP 1175 f 150v 07 vr 01-05-1394, vermelding van de lijfpacht aan 

Bertoldus Voeght en zijn vrouw Jutta. 
36 Zie → VB 1799 f 118v 03, ma 19-02-1397, Bertout Voget was gericht aen 

allen ende een yegelijke goide Jans van Geldorp des Auts tot wat steden sij 

liggende sijn oft gelegen overmids gebrec van lijfpensien die hi dair aen 

heeft. 



Bosch’ Protocol jaar 1392 05. 

 

44 

op het leven van Bertoldus Voegt en/of diens vrouw Jutta, en thans voor (5) 

een n-erfcijns van 40 Hollandse gulden, met Kerstmis te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp #filius quondam Johannis de Gheldorp# bona (dg: sua) 

dicta te Heijtrake sita in parochia de Doerne cum suis attinentiis 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in huiusmodi 

bona cum suis attinentiis ad dictum Johannem #quondam# de Gheldorp 

spectare consueverunt #salva sibi (dg: dicta) decima dicti quondam 

Johannis ibidem consistente# ut dicebat dedit ad hereditriam paccionem 

Engberto van den Dodenberch (dg: ab eodem here) filio (dg: .) Johannis 

van den Loeken ab eodem hereditarie possidenda pro sexaginta aude groet 

domino duci exinde solvendis et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco Henrico (dg: van) filio Willelmi de Audenhoven 

hereditarie exinde solvendis atque pro vitali pensione X modiorum 

siliginis dicte mensure ad vitam Arnoldi Avemari et Aleijdis sue uxoris 

seu alterius eorundem exinde solvenda atque pro pro vitali pensione 

septem modiorum siliginis dicte mensure ad vitam Bertoldi Voegt et Jutte 

sue uxoris seu alterius eorundem exinde solvenda dandis etc #?termino 
?solucionis# atque pro hereditario censu XL Hollants gulden dando sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 354v 08 vr 08-03-1392. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, Wellinus van Beke, Godefridus van 

Gheldorp en Henricus Gecke. 

 

A. 

Et !super instrumentum super eodem (dg: ..). Acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Glodo! Wellino de Beke Godefrido de Gheldorp Henrico 

Gecke datum (dg: mens) anno XCII mensis marcii die octava hora 

vesperarum. 

 

BP 1179 p 354v 09 vr 08-03-1392. 

Voornoemde Engbertus van den Dodenberch zv Johannes van den Loeken beloofde 

aan voornoemde Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp 150 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Engbertus promisit super omnia dicto Johanni centum et 

quinquaginta Hollant gulden (dg: ad) seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 354v 10 vr 08-03-1392. 

Voornoemde Engbertus van den Dodenberch zv Johannes van den Loeken ev 

Sophia dvw Johannes van Gheldorp droeg over aan Johannes zvw voornoemde 

Johannes van Gheldorp een b-erfpacht van 9 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Geldrop of in Helmond te leveren, gaande uit een hoeve van hr 

Johannes van Hoescot, gnd Bruelmans Goit, in Meijel, welke pacht de broers 

voornoemde Johannes, Rutgherus en Zegherus, kvw voornoemde Johannes van 

Gheldorp, geschonken hadden aan voornoemde Engbertus en Sophija, als 

huwelijksgift. 

 

Dictus Engbertus maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris filie 

quondam Johannis de Gheldorp hereditariam paccionem novem modiorum 

siliginis mensure de Helmont #quam se dicebat habere# solvendam 

hereditarie purificationis et in Gheldorp (dg: vel) vel in Helmont 

tradendam ex quodam manso dicti! domini Johannis de Hoescot (dg: sit) 

dicto Bruelmans Goit sito in parochia de Meijel et quam paccionem 

Johannes Rutgherus et Zegherus fratres liberi dicti quondam Johannis de 

Gheldorp dederant dicto Engberto cum Sophija sua uxore nomine dotis et in 
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subsidium matrimonii ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni 

filio dicti quondam Johannis de Gheldorp promittens super ratam omnia 

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

 

BP 1179 p 354v 11 vr 08-03-1392. 

Hiervan een instrument maken, zoals hierboven. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Testes datum supra ut supra. 

 

BP 1179 p 354v 12 vr 08-03-1392. 

Voornoemde Engbertus van den Dodenberch zv Johannes van den Loeken 

verklaarde dat de broers Johannes, Zegherus en Rutgherus, kvw Johannes van 

Gheldorp, alle goederen aan hem gegeven hebben, die voornoemde broers 

Johannes, Zegherus en Rutgherus beloofd hadden aan voornoemde Engbertus en 

diens vrouw Sophia dvw voornoemde Johannes, als huwelijksgift; voornoemde 

b-erfpacht van 9 mud rogge uitgezonderd. Voornoemde Engbertus behoudt 64 

Gelderse gulden, die voornoemde Zegherus nog aan hem verschuldigd is wegens 

voornoemde goederen. 

 

Dictus Engbertus (dg: promis) palam recognovit sibi per Johannem Zegherum 

et Rutgherum fratres liberos quondam Johannis de Gheldorp fore 

satisfactum ab omnibus bonis et rebus que et quas dicti Johannes Zegherus 

Rutgherus fratres pridem promiserant dicto (dg: quondam) Engberto cum 

(dg: dicta) Sophia sua uxore filis dicti quondam Johannis nomine dotis et 

in (dg: sub) subsidium dicti matrimonii excepta dicta paccione novem 

modiorum siliginis clamans inde quitum salvis dicto Engberto (dg: LXIIII 

LXXII) LXIIII Gelre gulden quos dictus Zegherus dicto Engberto ad huc 

occacione dictorum bonorum tenetur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 354v 13 vr 08-03-1392. 

Voornoemde Engbertus van den Dodenberch zv Johannes van den Loeken ev 

Sophia dvw Johannes van Gheldorp droeg over aan Johannes zvw voornoemde 

Johannes van Gheldorp alle goederen, die aan voornoemde Sophia gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Sophia. 

 

Dictus Engelbertus maritus et tutor legitimus dicte Sophie sue uxoris 

omnia bona (dg: bona .. bona dic et) dicte Sophie de morte quondam 

parentum dicte Sophie successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat supportavit Johanni filio dicti quondam Johannis de 

Gheldorp promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes supra. 

 

1179 mf6 A 03 p. 355. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 08-03-1392. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis marcii die XVII: zondag 17-03-1392. 

 

BP 1179 p 355r 01 vr 08-03-1392. 

Everardus van Onstaden, Johannes Barbier en Theodericus Paeueter, poorters 

van Den Bosch, verklaarden dat Albertus zv Wellinus ....... van Beke buiten 

de leefgemeenschap, het huis en de kosten van voornoemde Wellinus was, 

gedurende 6 weken 3 dagen ........ 

 

Everardus de Onstaden Johannes Barbier et Theodericus Paeueter oppidani 

de Busco ....... ....... ....... ....... [37Albertus filius Wellini] 

....... de Beke fuit ex! conventum domum et expensas dicti Wellini per 

spacium sex septimanarum et trium dierum [proxime preteritarum juxta 

omnem modum in emancipatione solitum] et (dg: f) consuetum. Testes 

                         
37 Aanvulling op basis van BP 1179 p 355r 02. 
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Theodericus Tijt Arnoldus Raet datum sexta post invocavit. 

 

BP 1179 p 355r 02 vr 08-03-1392. 

Voornoemde Albertus plaatste zich met zijn voornoemde vader Wellinus, om in 

zijn huis, leefgemeenschap en kosten te verblijven, gedurende ....... 

......., ingegaan heden, voor 1 oude schild. De plaatssom is voldaan. 

 

Dictus (dg: Everardus) #Albertus# locavit se (dg: s) cum dicto Wellino 

suo patre ad [existendum] in domo convictu et expensis dicti Wellini per 

spacium ....... ....... datum presentium sine medio sequentium pro uno 

scuto antiquo et dictus Wellinus recognovit sibi de huiusmodi pecunia 

locacionis fore satisfactum. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 355r 03 do 14-03-1392. 

Arnoldus die Langhe zvw Henricus Colen en Philippus van Oijen droegen over 

aan Henricus Ghecke een b-erfcijns van 20 schelling geld, die voornoemde 

Henricus Ghecke beloofd had aan voornoemde Arnoldus Langen en Philippus en 

aan Henricus Groet zvw voornoemde Henricus Colen, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad, 20 voet 

breed, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, in een straatje dat 

afgescheiden is van het erfgoed van voornoemde wijlen Henricus Colen, 

tussen erfgoed van Theodericus Mersman enerzijds en erfgoed van voornoemde 

broers Arnoldus en Henricus, en Philippus anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemd straatje achterwaarts tot aan een gemene sloot. 

 

Nota. 

Arnoldus die Langhe filius quondam Henrici Colen et Philippus de Oijen 

hereditarium censum XX solidorum monete quem Henricus Ghecke promisit se 

daturum et soluturum dictis Arnoldo Langen et Philippo atque Henrico 

Groet (dg: fratri) filio dicti quondam Henrici Colen hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de et ex domistadio XX p[edatas] in 

latitudine continente sito in Busco ad vicum Hijnthamensem in viculo 

sumpto de hereditate dicti quondam Henrici Colen inter hereditatem 

Theoderici Mersman ex uno et inter hereditatem dictorum Arnoldi et 

Henrici fratrum et Philippi ex alio tendente a dicto viculo retrorsum 

usque ad communem fossatum ibidem (dg: quod domistadium) prout #et quod 

nunc ad se spectare dicebant# hereditarie supportaverunt dicto Henrico 

Ghecke cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem 

#questionem proximitatis# et impeticionem ex parte eorum et dicti Henrici 

Groet deponere. Testes Rover et Tijt datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 355r 04 do 14-03-1392. 

Voornoemde Arnoldus die Lange en Philippus van Oijen droegen over aan 

voornoemde Henricus Gecke een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een 

hofstad in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de Heren Gheerlics Brug, 

achter het woonhuis van voornoemde wijlen Henricus Colen, tussen erfgoed 

van voornoemde Philippus en Henricus bv voornoemde Arnoldus Lange enerzijds 

en erfgoed van Johannes van den Hoevel anderzijds, (2) een stukje land, 

naast voornoemde hofstad, tussen erfgoed van Henricus Ghecke enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes van den Hoevel anderzijds, welke hofstad en 

stukje erfgoed voornoemde Arnoldus Lange, Philippus en Henricus Groet zvw 

voornoemde Henricus Colen in cijns uitgegeven hadden aan voornoemde 

Henricus Ghecke, te weten voor voornoemde cijns van 40 schelling. 

 

Nota. 

Dicti Arnoldus die Lange et Philippus hereditarium censum XL solidorum 

monete (dg: quem dic) solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quodam domistadio sito in Busco in vico Hijnthamensi ultra 

pontem dictum Heren Gheerlics Brugge retro domum habitationis dicti 

quondam Henrici Colen inter hereditatem dictorum Philippi et Henrici 
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fratris dicti Arnoldi Lange ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Hoevel ex alio atque ex particula terre sita iuxta dictum domistadium 

inter hereditatem Henrici Ghecke ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis van den Hoevel ex alio quod domistadium et quam particulam terre 

dicti Arnoldus Lange Philippus et Henricus Groet filii dicti H[enrici] 

quondam Colen dederant ad censum dicto Henrico Ghecke scilicet pro dicto 

censu XL solidorum prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebant (dg: pro) supportaverunt dicto Henrico Gecke cum litteris et 

jure occacione promittentes ratam servare questionem proximitatis et 

aliam obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti Henrici Groet 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 355r 05 do 14-03-1392. 

Arnoldus die Langhe zvw Henricus Colen verkocht aan zijn zwager Philippus 

van Oijen een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf gnd spiker 

van voornoemde wijlen Henricus Colen, in Den Bosch, over de brug van hr 

Gheerlacus, in een straatje dat afgescheiden is van het erfgoed van wijlen 

Henricus Colen, tussen erfgoed van Henricus Ghecke enerzijds en het gemene 

water anderzijds, (2) 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in voornoemd 

straatje, tussen erfgoed van Arnoldus Mersman enerzijds en voornoemd 

straatje anderzijds, (3) de helft in 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, 

in het kerkhof van de Sint-Janskerk, tussen voornoemd kerkhof enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus Kijel anderzijds, te weten uit de helft 

richting het kerkhof, reeds belast met cijnzen. 

 

Arnoldus die Langhe filius quondam Henrici Colen hereditarie vendidit 

Philippo de Oijen suo sororio hereditarium censum (dg: X) trium librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et medatim Domini ex domo 

et area (dg: dicti venditoris sita in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem) dicta spiker dicti quondam Henrici Colen sita in Busco ultra 

pontem domini Gheerlaci in quodam viculo sumpto de hereditate quondam 

Henrici Colen inter hereditatem Henrici Ghecke ex uno et inter communem 

aquam ex alio #+ {verwijst via + in margine sinistra naar + van BP 1179 p 

355r 06}# atque de et ex medietate (dg: trium cam) ad dictum venditorem 

spectante in tribus cameris cum suis fundis sitis in Busco in cijmiterio 

ecclesie sancxti Johannis inter dictum cijmiterium ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi quondam Kijel ex alio scilicetex illa medietate que 

sita est versus dictum cijmiterium ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus ex premissis de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 355r 06 do 14-03-1392. 

{Invoegen in BP 1179 p 355r 05}. 

+ atque ex (dg: tribu) duabus cameris cum suis (dg: at) fundis et 

attinentiis sitis in dicto viculo inter hereditatem Arnoldi Mersman ex 

uno et inter et inter dictum viculum ex alio. 

 

BP 1179 p 355r 07 do 14-03-1392. 

Johannes gnd Lodewijch zvw Johannes gnd Lodewijch verkocht aan Macharius 

gnd Kerijs zvw Goeswinus Kerijs soen van Kessel een erfgoed, gnd een halve 

gemeint, in Kessel, ter plaatse gnd die Kesselse Wert. De brief 

overhandigen aan Lodekinus Goeswini Lodekens soen of aan hem. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: filius quondam #.......# Lodovici) dictus Lodewijch filius 

quondam Johannis dicti Lodewijch (dg: .......) hereditatem dictam een 

halve gemeijnt #ad se spectantem# sitam in parochia de Kessel in loco 

dicto die Kesselsche Wert (dg: inter pro) hereditarie vendidit Machario 

dicto Kerijs filio quondam Goeswini Kerijs soen de Kessel promittens 

super [omnia] warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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Tradetur littera Lodekino Goeswini Lodekens soen vel sibi. 

 

BP 1179 p 355r 08 ±do 14-03-1392. 

Johannes van Zanke zvw Johannes van Mekelendonc en zijn vrouw Katherina dvw 

Arnoldus Nouten van Lijt verkochten aan Albertus den Ketellere 3 morgen 2 

hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Hoge Weide, tussen Ghibo die Wael 

enerzijds en Yda gnd Boudewijns anderzijds, belast met een b-erfcijns van 4 

pond geld aan de koper. 

 

Johannes de !Zanke filius quondam Johannis de Mekelendonc maritus 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Arnoldi Nouten de Lijt et 

dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore tria iugera et duo hont 

terre sita in parochia de Os in loco dicto die Hoghe Weijde inter 

hereditatem Ghibonis die Wael ex uno et inter hereditatem Yde dicte 

Boudewijns ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Alberto den 

Ketellere promittentes super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor librarum monete 

dicto emptori annuatim exinde solvendo. 

 

BP 1179 p 355r 09 zo 17-03-1392. 

Hiervan een instrument maken. Alles is voldaan. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van schepenen, Jordanus Art Tielkens en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem et recognovit sibi de ?premissis fore 

satisfactum. Acta in camera presentibus scabinis Jordano Art Tielkens 

Johanne de Globo testibus datum anno nonagesimo secundo mensis marcii die 

XVII hora prime. 

 

BP 1179 p 355r 10 zo 17-03-1392. 

Reijnerus zvw Johannes die Groete van Maren verkocht aan Paulus zvw Jacobus 

Melijs soen 2 hont land in Maren, ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen 

Johannes van Heze enerzijds en erfg vw voornoemde Jacobus Melijs soen 

anderzijds, welke 2 hont voornoemde Reijnerus verworven had van Ludovicus 

gnd Lode Colen soen, vrij van de maasdijk en cijns, belast met een last ter 

plaatse gnd de Grote Wert. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis die Groete (dg: soe) de Maren duo hont 

terre sita in parochia de Maren in loco dicto den Groten Wert inter 

hereditatem Johannis de Heze ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Jacobi Melijs soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt (dg: 

q..) que duo hont dictus Reijnerus erga Ludovicum dictum Lode Colen soen 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Paulo (dg: di) filio quondam 

dicti Jacobi Melijs soen promittens warandiam tamquam de hereditate ab 

aggere Mose et censu libera et obligationem deponere excepto (dg: ad h) 

onere ad hoc spectante in loco dicto den Groten Wert situato. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 355r 11 zo 17-03-1392. 

Johannes die Groet van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Groet de Maren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 355r 12 zo 17-03-1392. 

Johannes gnd Loijart en zijn zuster Jutta, kvw Godefridus Loijart, gaven 

uit aan Nijcholaus Steenken een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde Nijcholaus Steenken enerzijds en 

Arnoldus van den Goer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns, en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren. Henricus Sticker ev 
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Luijtgardis dvw voornoemde Godefridus deed afstand. 

 

Johannes dictus (dg: Lij) Loijart et Jutta eius soror (dg: cum) liberi 

quondam Godefridi Loijart cum tutore peciam terre sita! in (dg: st) 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Nijcholai Steenken ex uno et inter hereditatem Arnoldi van 

den Goer ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem dicto 

Nijcholao Steenken ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini 

ducis exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione XII 

lopinorum siliginis mensure (dg: de) de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictam pecia terre (dg: s) tradenda 

ex premissis promittentes cum warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere. Quo facto (dg: Joh) Henricus Sticker (dg: de 

Haren) maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris filie dicti 

quondam Godefridi super dicta pecia terre et jure ad opus dicti Nijcholai 

Steenken renunciavit promittens ratam servare et alter repromisit. Testes 

datum supra. Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 355r 13 zo 17-03-1392. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Hannen 

soen een kamp, 2 morgen groot, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Eikendonk, tussen eerstgenoemde Nijcholaus Coel enerzijds en Arnoldus 

van den Kerchove anderzijds, belast met een b-erfcijns van 18 schelling 

oude pecunia. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen quendam campum duo iugera continentem 

situm infra libertatem oppidi de Busco ad (dg: ...) locum dictum 

Eijkend[onc] inter hereditatem (dg: ?predicti N) primodicti Nijcholai 

Coel ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Ker[c]hove ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel Hannen [soen] 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

XVIII solidorum antique pecunie exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 355r 14 zo 17-03-1392. 

Petrus zv Johannes Nezen soen en zijn vrouw Margareta, dv Nijcholaus Arts 

soen en wv Petrus zv Johannes Valkenborch droegen over aan voornoemde 

Johannes Valkenborch het vruchtgebruik dat voornoemde Margareta heeft in 

(1) 2 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Groot Nieuweland, (2) 4 lopen 

land, in Geffen, (3) 3 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd Diefs Venne, 

(4) 1 zesterzaad roggeland, in Nuland, naast Everardus Lemkens Coenen soen, 

welke erfgoederen voornoemde Johannes Valkenborch destijds geschonken had 

aan wijlen zijn voornoemde zoon Petrus en diens vrouw Margareta. 

 

Petrus filius (dg: quond) Johannis Nezen soen maritus legitimus Margarete 

sue uxoris filie Nijcholai Arts soen relicte quondam Petri filii olim 

Johannis (dg: ...) Valkenbor[ch] (dg: s) et dicta Margareta cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum (dg: . ?sibi) dicte Margarete competentem 

in duobus iugeribus terre sitis in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Groet Nuwelant et in quatuor lopinatis terre sitis in parochia de Geffen 

(dg: inter) et in tribus lopinatis terre sitis in dicta parochia de 

Gheffen in loco dicto (dg: t Dif) Diefs Venne et quas (dg: hereditates) 

hereditates dictus Johannes Valkenborch ?pridem dederat dicto quondam 

Petro suo filio cum dicta Margareta [eius] uxore nomine dotis ut dicebant 

supportaverunt dicto (dg: ..) Johanni Valkenborch promittentes ratam 

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

 

BP 1179 p 355r 15 zo 17-03-1392. 

+. 

... (dg: ?Pe) sextariata terre siliginee sita in parochia de Nuwelant 

iuxta hereditatem Everardi Lemkens Coenen soen. 
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1179 mf6 A 04 p. 356. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 356v 01 ±zo 17-03-1392. 

....... ....... verkocht aan ....... zvw Johannes Meus soen van Lijttoijen 

.. morgen minus ¼ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in de 

Biesheuvel, tussen ....... ....... vw Bernardus die Hoessche enerzijds en 

Gerardus zvw Henricus Mudekens anderzijds, belast met sloten, zegedijken en 

waterlaten. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... iuger terre minus quarta 

parte unius (dg: iugeris) #hont# terre situm in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto in den Bijeshoevel ....... ....... ....... ....... ....... 

quondam Bernardi die Hoessche ex uno et inter Gerardi filii quondam 

Henrici (dg: Mide) Mudekens ex alio ut dicebat hereditarie ....... 

....... ....... ....... filio quondam Johannis Meus soen de Lijttoijen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

fossatis zeghedike et aqueductis ....... ....... ....... ....... Testes 

Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 02 ±zo 17-03-1392. 

Walterus van Hersel nzvw hr Rutgherus van Hoescot investiet van Geldrop 

verkocht aan Johannes van Breda een n-erfcijns38 van 3 pond geld, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit een huis, tuin en stuk land gnd die 

Huisstad, 1 mud rogge groot, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen 

kv Elizabeth Peters enerzijds en kv Elizabeth Costers en kvw Henricus Oem 

anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een b-erfcijns39 van 40 

schelling geld aan de koper. 

 

[Wa]lterus de Hersel filius naturalis quondam domini Rutgheri de Hoescot 

investiti olim de Gheldorp hereditarie vendidit Johanni de Breda 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie Remigii 

ex domo et orto et pecia terre dicta die (dg: He) Huijsstat unum modium 

siliginis in semine capiente sitis in parochia de Oerscot in pastoria de 

Hedel inter hereditatem liberorum Elizabeth Peters ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: Korst) Elizabeth Costers et liberorum Henrici 

quondam Oem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditario 

censu (dg: tru) XL solidorum monete dicto emptori exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 03 ±zo 17-03-1392. 

Henricus van Zelem en zijn zoon Johannes verkochten aan Gerardus van Kessel 

zvw Henricus Mudeken 1 morgen land minus ¼ hont in Lithoijen, ter plaatse 

gnd in den Biesheuvel, tussen Reijnerus Loesken zvw Johannes Meus soen 

enerzijds en voornoemde Henricus van Zelem en zijn zoon Henricus 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd de Kleine Biesheuvel 

en met het andere eind aan de plaats gnd die Loetse Weide, belast met 

sloten, zegedijk en waterlaten. 

 

Henricus de Zelem et Johannes eius filius (dg:unum) unum iuger terre 

minus una quarta parte unius hont terre situm in parochia de (dg: Lijtt) 

Lijttoijen in loco dicto in den Bijeshoevel inter hereditatem Reijneri 

                         
38 Zie → VB 1799 f 188v 03 ma 09-01-1402, meester Arnt Buc cijrurgijn als man ende momber 
Heijlwigen sijns wijfs dochter wilner Jans van Breda was gericht … aen huijs erve ende hof 

ende I stuc lants geheijten die Huijs Stat een mud rogs in zade begripende daeraen liggende 

gelegen in die prochi van Oerscot in die heirscappe van Hedel tussschen den erve der kijnder 

Lijsbetten Peters ende tusschen den erve der kijnder Lijsbetten des Custers ende der kijnder 

wilner Henrics geheijten Oem overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had ende meester 

Arnt voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 
39 Zie ← BP 1177 f 123v 05 ma 09-05-1384, verkoop van waarschijnlijk deze 

cijns. 
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L[o]esken filii quondam Johannis Meus soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici de Zelem et Henrici sui filii ex alio (dg: ut dicebat) 

tendens cum uno fine ad locum dictum den Cleijnen Bieshoevel et cum 

reliquo fine ad locum dictum die Loetsche Weije ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo de Kessel filio quondam Henrici Mudeken promittentes 

super omnia (dg: warandiam et obligationem deponere exceptis) ?habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis zeghedijc et 

aqueductis ad hoc spectantibus. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 04 ±zo 17-03-1392. 

Arnoldus zvw Johannes Nodeken van Helvoert verkocht aan Petrus zvw Petrus 

Reijners soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit 6 lopen roggeland, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen Mijchael zvw Johannes Nodekens enerzijds en erfg vw 

Henricus Rosincs anderzijds, reeds belast met een lijfrente op het leven 

van broeder Henricus Berwout. 

 

Arnoldus (dg: Nodekens soen) filius quondam Johannis Nodeken de Helvoert 

hereditarie vendidit Petro filio quondam Petri Reijners soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini ex sex lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem (dg: Me) 

Mijchaelis (dg: dicti) filii (dg: dicti) quondam Johannis Nodekens ex uno 

et inter hereditatem heredum (dg: dictorum) quondam Henrici Rosincs ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta quadam pensione vitali ad vitam fratris Henrici Berwout exinde 

solvenda et sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 05 ±zo 17-03-1392. 

Johannes van Baerle zv Nijcholaus van Baerle verkocht aan zijn schoonmoeder 

Elizabeth dvw Henricus gnd die Custer van Oesterwijc een n-erfpacht van 1 

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

een akker in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Hermannus Lemkens 

enerzijds en Margareta gnd des Conincs anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Johannes de Baerle filius Nijcholai de Baerle hereditarie vendidit 

Elizabeth filie quondam Henrici dicti die Custer de Oesterwijc #sue 

socrui# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in (dg: B) Oesterwijc #tradendam# 

ex quodam agro terre sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout inter hereditatem Hermanni Lemkens ex uno et inter hereditatem 

Margarete dicte des Conincs ex alio promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 06 ±zo 17-03-1392. 

Willelmus die Snider van Asten beloofde aan Johannes zv Theodericus van 

Gherwen 2 mud rogge, maat van Helmond, op Palmzondag aanstaande (zo 07-04-

1392) in Asten te leveren. 

 

Willelmus die Snider de Asten promisit Johanni filio Theoderici de 

Gherwen duos modios siliginis mensure de Helmont ad (dg: palf #pal) 

dominicam palmarum# proxime futuram solvendos et in Asten tradendos. 

Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 07 ±zo 17-03-1392. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Johannes zv Theodericus van Gherwen 

gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis, 5½ mud rogge, maat 

van Helmond, in Asten te leveren. 
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Dictus Willelmus promisit super omnia se daturum et soluturum Johanni 

filio Theoderici de Gherwen (dg: h) ad spacium (dg: triu) trium annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium 

annorum quinque et dimidium modios siliginis mensure Helmont 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro et in 

Asten tradendam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 08 ±zo 17-03-1392. 

Gerardus Krillart zvw Johannes Crillart van Westilborch verkocht aan 

Henricus Backe zvw Ghisbertus van Loen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Westilburg, met Lichtmis in Tilburg, te leveren, gaande uit een stuk 

land, gnd dat Swart Land, in Tilburg, beiderzijds tussen een gemene weg, 

met een eind strekkend aan een weide gnd Weide, behorend aan kvw Hubertus 

Bac, reeds belast met een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Gerardus (dg: f) Krillart filius quondam Johannis Crillart de Westilborch 

hereditarie vendidit Henrico Backe filio quondam Ghisberti de Loen 

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

Westilborch solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam 

ex pecia terre dicta dat Swart Lant sita in parochia de Tilborch (dg: in 

loco) inter communem plateam ex utroque latere (dg: co) coadiacentem (dg: 

atque) tendente cum uno fine ad pascuam dictam die (dg: Weude) Weijde 

spectantem ad (dg: He) liberos quondam Huberti Bac ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco exinde 

prius solvenda et sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 09 ±zo 17-03-1392. 

Petrus zvw Henricus die Poerter van Lennenshoevel, Egidius zvw Egidius gnd 

van den Sneppenscoet en Danijel zvw Danijel die Crumme verkochten aan 

Johannes van Bladel bakker en Johannes Cnoep 251 bomen, gnd koerboem, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, op erfgoed van wijlen voornoemde 

Henricus Poerten, welke voornoemde Johannes van Bladel en Johannes Cnoep 

hebben uitgekozen uit 270 eiken aldaar gemarkeerd. Lasten, waaronder de 

houtschat, worden afgehandeld. Binnen een jaar na heden te zagen. 

 

Petrus filius quondam Henrici die Poerter de Lennenshoevel Egidius filius 

quondam Egidii dicti van den Sneppenscoet et Danijel (dg: -is) filius 

quondam Danijelis die Crumme ducentas et quinquaginta #unam# arbores 

quercinas dictas koerboem consistentes in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lennenshoevel supra hereditatem dicti quondam Henrici Poerten 

scilicet {hier is de rest van de regel opengelaten} 

scilicet illas CC et LI arbores dictas koerboem quas Johannes de Bladel 

pistor et Johannes Cnoep eligerunt de CC et LXX arboribus quercinis 

ibidem signatis ut dicebat hereditarie vendiderunt dicto Johanni de 

Bladel et Johanni [C]noep promittentes warandiam et obligationem et 

houtscat deponere #tali condicione quod dicti emptores# infra (dg: hinc 

et ultimo) annum datam presentium sine medio sequentem secandas. Testes 

Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 10 ±zo 17-03-1392. 

Voornoemde Johannes van Bladel en Johannes Cnoep beloofden aan voornoemde 3 

verkopers 109 Hollandse gulden40 of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 

                         
40 Zie → BP 1179 p 774v 06 ma 10-02-1393, verklaring dat Johannes van Bladel 

en Johannes Cnope ¼ deel betaald hebben aan Egidius die Grave en Danijel 

zvw Danijel die Crumme (terwijl ook Petrus Heijmerics soen recht heeft) in 

109 Holland gulden, die zij echter beloofd hadden aan Petrus zvw Henricus 

die Poerter van Lennenshoevel, Egidius zvw Egidius gnd van den Sneppenscoet 

en Danijel zvw Danijel die Crumme. Toch verband? 
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02-02-1393) te betalen. 

 

Dicti Johannes de Bladel et Johannes Cnoep promiserunt dictis 3 

venditoribus centum et novem Hollant gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 356v 11 ±zo 17-03-1392. 

Johannes van Boeghe ev Volcwigis dv Egidius van Goerle verkocht aan Petrus 

zvw Henricus gnd die Poerter van Lennenshoevel een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oerle, uit een erfpacht die wijlen Hilla dv Henricus gnd 

Bloijs van Oesterwijc met Lichtmis beurde, gaande uit goederen, gnd te 

Welpscot, in Strijp, welke pacht van 1 mud voornoemde Hilla in haar 

testament vermaakt had aan voornoemde Volcwigis. 

 

Johannes de (dg: de) Boeghe maritus et tutor legitimus Volcwigis sue 

uxoris filie Egidii de Goerle hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oerle de hereditaria paccione quam Hilla quondam 

filia Henrici dicti Bloijs de Oesterwijc solvendam habuit hereditarie 

purificationis ex bonis dictis te Welpscot sitis in parochia de Strijp 

(dg: et e) et quam paccionem unius modii siliginis (dg: m) dicta Hilla 

legaverat dicte Volcwigi in suo testamento ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro filio quondam Henrici dicti die Poerter de Lennenshoevel 

promittens super omnia warandiam et obligationem in dicta paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 05 p. 357. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1392. 

 

BP 1179 p 357r 01 do 14-03-1392. 

Elizabeth wv Rodolphus gnd Brederinnen soen en haar zoon Arnoldus droegen 

over aan Johannes Halle den Rademaker een b-erfcijns van 10 schelling, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment, uit 3 pond voornoemd geld b-erfcijns41, welke 3 

pond Gerardus Scunden van Mulsel, Everardus gnd Vos en Arnoldus gnd Vos met 

Kerstmis beurden, gaande uit een huis en erf van wijlen Jutta ....... 

......., in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tegenover de huizinge van Thomas 

gnd Selemaker, welk huis en erf Gerardus van Scunden, Everardus Vos en 

Arnoldus Vos in cijns uitgegeven hadden aan Johannes Rademaker zvw Matheus, 

voor voornoemde b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. ...... en Heijlwigis, 

minderjarige kv voornoemde Elizabeth en Rodolphus, zullen afstand doen 

zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Elizabeth relicta quondam Rodolphi dicti Brederinnen soen cum tutore et 

Arnoldus eius filius hereditarium censum X solidorum [42grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antique pro XVI] denariis in hiis (dg: com) 

computato seu alterius pagamenti #(dg: ..est) ad dictam Elizabeth et eius 

liberos# de (dg: hereditario censu) tribus libris hereditarii census 

dicte monete (dg: q) quas tres libras [43Gerardus Scunden] de Mulsel 

Everardus dictus Vos et Arnoldus dictus Vos solvendas habuerunt 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area quondam Jutte ....... 

....... sita in Busco #ad aggerem vici Vuchtensis# in opposito mansionis 

Thome dicti (dg: ..) Selemaker et quam domum et aream dictus Gerardus de 

Scunden Everardus Vos et Ar[noldus Vos] dederant ad censum Johanni 

Rademaker filio quondam Mathei scilicet pro dictis libris hereditarii 

census dicte monete prout in litteris hereditarie (dg: ven) 

supportaverunt Johanni [Halle] den (dg: Rader) Rademaker cum litteris et 

                         
41 Zie ← BP 1179 p 003r 06 do 13-10-1390, verkoop van een erfcijns van 10 

schelling uit deze cijns. 
42 Aanvulling op basis van BP 1179 p 003r 05. 
43 Aanvulling op basis van BP 1179 p 003r 06. 
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jure occacione promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ....... ....... et eius liberorum deponere et quod ipsi 

....... et (dg: ..) Heijlwigem liberos dictorum Elizabeth et Rodolphi 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint super dicto censu X solidorum 

(dg: anti) dicte monete facient etc ad opus dicti Johannis Halle facient 

renunciare. Testes (dg: Aa) Aa et Tijt datum quinta post (dg: reminsc) 

reminiscere. 

 

BP 1179 p 357r 02 do 14-03-1392. 

Ghiselbertus die Bruijn van Haren bij Megen beloofde aan Henricus Weijer, 

tbv Jacobus gnd uter Oesterwijc, 14 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen, op straffe van 6. 

 

Ghiselbertus die Bruijn (dg: H) de Haren prope Megen promisit Henrico 

Weijer ad opus Jacobi dicti uter Oesterwijc XIIII Hollant gulden seu 

valorem ad festum pasce proxime futurum persolvendos sub pena sex. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 03 do 14-03-1392. 

Willelmus zv Johannes gnd Kepken droeg over aan Petrus zv Johannes Nezen 

soen (1) een stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd Nieuwelander Bosse, 

tussen Volpkinus Steven soen enerzijds en Weijndelmoedis gnd Hals 

anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Walterus van Oekel enerzijds 

en Willelmus Loijs anderzijds, aan hem in cijns uitgegeven door Willelmus 

van Tulo, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Kepken peciam terre sitam in parochia de 

Nuwelant in loco dicto Nuwelander Bossche inter hereditatem Volpkini 

Steven soen ex uno et inter hereditatem Weijndelmoedis dicte Hals ex alio 

atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Loijs ex alio datas sibi ad censum a 

Willelmo de Tulo prout in litteris hereditarie supportavit Petro filio 

Johannis Nezen soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 04 do 14-03-1392. 

Willelmus Kepken zv Johannes Kepken droeg over aan Petrus zv Johannes gnd 

Nezen soen 1 hont land, in Nuland, ter plaatse gnd in den Bosse, tussen 

voornoemde Willelmus enerzijds en Ambrosius gnd Broes Duelken anderzijds, 

aan hem verkocht door Weijndelmoedis dvw Gerardus gnd Hals en diens dochter 

Elizabeth. 

 

Willelmus Kepken filius Johannis Kepken unum hont terre situm in parochia 

de Nuwelant in loco dicto in den Bossche inter hereditatem dicti Willelmi 

ex uno et inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Duelken ex alio venditum 

sibi a Weijndelmoede filia quondam Gerardi dicti Hals et Elizabeth eius 

filia prout in litteris supportavit Petro filio Johannis dicti Nezen soen 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 05 do 14-03-1392. 

Willelmus van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt beide 

bovenstaande contracten. 

 

{Haal naar BP 1179 p 357r 03+04}. 

Willelmus de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 06 do 14-03-1392. 

Johannes Reijnbouts soen van Os beloofde aan Henricus Gruijter nzvw Leonius 

van Langvelt 26 mud haver, minus 1 plak, Bossche maat, met Sint-Lambertus 
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aanstaande (di 17-09-1392) te leveren. 

 

Johannes Reijnbouts soen de Os promisit Henrico Gruijter filio naturali 

quondam Leonii de Langvelt XXVI modios avene #scilicet de meliori minus 

una placken# mensure de Busco ad Lamberti proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 07 do 14-03-1392. 

Margareta dvw Johannes Snobbe droeg over aan hr Rutgherus van Vlochoven 

priester, tbv Happo nzv voornoemde hr Rutgherus, een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin 

van Rodolphus gnd van der Hensberch, in Nuenen, (2) een streep land, 2 

lopen rogge groot, in Nuenen, voor de dijk gnd Voerswijks Dijk, welke cijns 

Arnoldus Koijt gekocht had van voornoemde Rodolfus gnd van der Hensberch, 

en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Margareta (dg: dicta Sno) filia quondam Johannis Snobbe cum tutore 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis (dg: solve) ex domo et orto Rodolphi dicti van der 

Hensberch sitis in parochia de (dg: Nue) Nunen necnon ex strepa terre 

(dg: si eius sita) duo lopina siliginis in semine capiente sita in 

predicta parochia de Nuenen ante aggerem dictum vulgaliter Voerswijcs 

Dijke quem censum Arnoldus Koijt erga dictum Rodolfum dictum van der 

Hensberch emendo acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit (dg: domino R) domino Rutghero 

de Vlochoven presbitro ad opus Happonis filii naturalis (dg: d) eiusdem 

domini Rutgheri cum litteris et jure promittens #cum tutore# ratam 

servare et obligationem (dg: depo) et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Arnoldi Koijt et quorumcumque heredum eiusdem quondam Arnoldi 

Koijt deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 08 do 14-03-1392. 

Petrus zv Johannes gnd Nezen soen beloofde aan Willelmus van Nuwelant 35 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen op zondag Letare (zo 24-

03-1392) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392). 

 

Petrus filius Johannis dicti Nezen soen promisit super omnia Willelmo de 

Nuwelant triginta quinque Gelre gulden seu valorem mediatim ad dominicam 

letare et mediatim nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 09 do 14-03-1392. 

Johannes en Katherina, kv Johannes Enode nzvw Johannes Enode, en Katherina 

dv Theodericus gnd die Smit verkochten aan Henricus van Boerden en 

Godefridus van den Kerchove alle goederen, die aan voornoemde kinderen, 

Jutta dv voornoemde Johannes Enode en Jutta dv voornoemde Theodericus die 

Smit gekomen waren na overlijden van hun grootvader Henricus die Cort. 

Voornoemde Johannes en Katherina zullen ervoor zorgen dat hun zuster Jutta 

geen rechten hierop zal doen gelden. Voornoemde Katherina dv Theodericus 

die Smit zal ervoor zorgen dat haar zuster Jutta geen rechten hierop zal 

doen gelden. De brief overhandigen aan Henricus van Boerden. 

 

Solvit. 

Johannes et Katherina liberi Johannis Enode filii (dg: q) naturalis 

quondam Johannis Enode cum tutore #et Katherina filia Theoderici dicti 

die Smit cum tutore# omnia et singula bona (dg: ..) hereditaria et parata 

(dg: quoq) dictis liberis #et Jutte filie dicti Johannis Enode et Jutte 

filie dicti Theoderici die Smit# de morte quondam Henrici die Cort eorum 

avi successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico van Boerden et (dg: Henrico van 

d) Godefrido van den Kerchove promittentes cum tutore ratam servare et 
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obligationem et impeticionem ex parte eorum et dictarum Jutte et Jutte 

deponere promiserunt indivisi dicti Johannes et Katherina cum tutore 

super omnia quod ipsi (dh : Ju) dictam Juttam eorum sororem perpetue 

talem habebunt quod nunquam presument! se jus in premissis habere 

promisit insuper dicta (dg: Roem) Katherina filia dicti Theoderici die 

Smit cum tutore super omnia quod ipsa dictam Juttam suam sororem perpetue 

talem habeit quod nunquam presumet se jus in premissis habere. Testes 

datum supra. Tradetur littera Henrico de Boerden. 

 

BP 1179 p 357r 10 do 14-03-1392. 

Reijnkinus zvw Johannes gnd Oemers verkocht aan Henricus van Hedel, tbv mr 

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

beiderzijds tussen voornoemde mr Wolphardus, belast met de zegedijk en 

waterlaten aan het einde van voornoemde 2¼ vadem. 

 

(dg: Solvit). 

Reijnkinus filius quondam Johannis dicti Oemers duas mensuras dictas 

vadem #et unam quartam partem unius vadem terre# terre sitas in parochia 

de Maren in loco dicto Delen inter hereditatem magistri Wolphardi de 

Ghiessen ex (dg: uno) #utroque latere# vendidit Henrico de Hedel ad opus 

magistri Wolphardi predicti promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de hereditate ab aggere et censu libera excepto Zeghedijc sito ad 

finem dictarum (dg: .) duarum vadem et quarte partis unius (dg: vade) 

vaden et exceptis (dg: s.) aqueductis ad (dg: ho) premissa spectantibus 

(dg: et) et ad finem premissorum sitis. Testes Tijt et Arnoldus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 357r 11 do 14-03-1392. 

Johannes zvw Johannes gnd Vuchtman droeg over aan zijn oom Gerardus 

Vuchtman alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, uitgezonderd de helft van een akker in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd in die Gruijenincs Hoeve, waarvan de andere helft behoort aan 

Erenbertus zvw Johannes Vuchtman. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Vuchtman omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta [quocumque locorum] consistentia sive sita 

salva tamen sibi et reservata (dg: quadam) medietate (dg: ...) cuiusdam 

agri siti in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto in die 

Gruijenincs Hoeve (dg: et que medietas annuatim dividitur contra) et de 

quo agro reliqua medietas spectat ad Erenbertum filium quondam Johannis 

Vuchtman (dg: ex) ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo Vuchtman suo 

avunculo promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 12 do 14-03-1392. 

Johannes Kepken zv Johannes gnd Kepken ev Yda dvw Johannes Sluijter van 

Berlikem verkocht aan hr Henricus Buc ½ morgen land, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Loeffortse Hoeve, tussen 

Ghisbertus Lijsscap de jongere enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch en erfgoed van Ghibo Melijs soen anderzijds, belast met zegedijken en 

waterlaten. 

 

Johannes Kepken filius (dg: fi) Johannis dicti Kepken maritus et tutor 

legitimus Yde sue uxoris filie quondam Johannis Sluijter de Berlikem 

dimidium iuger terre situm in (dg: [parochia de] Roes) in jurisdictione 

de Merewijc (dg: inter he) in loco dicto die Hoeve ad locum dictum die 

Loeffortsche Hoeve inter hereditatem Ghisberti Lijsscap junioris ex uno 

et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco et hereditatem 

Ghibonis Melijs soen ex alio hereditarie vendidit domino Henrico Buc 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: int) exceptis 
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zeghedike[n] et aqueductis ad premissa spectantibus. Testes (dg: datum 

supra). 

 

BP 1179 p 357r 13 do 14-03-1392. 

Lambertus Keelbreker deed afstand tbv voornoemde Henricus Buc. 

 

Quo facto Lambertus Keelbreker super premissis et jure ad opus dicti 

Henrici Buc renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 357r 14 do 14-03-1392. 

Henricus Hamer zvw Willelmus Hamer verkocht aan Arnoldus Nolleken Geroncs 

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

leveren, gaande uit 3 lopen roggeland, in Sint-Oedenrode, waarvan (1) 2 

lopen ter plaatse gnd op die Dorrendonk, tussen voornoemde verkoper 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 1½ oude groot en 1 

penning, (2) 1 lopen ter plaatse gnd Houthem, tussen erfgoed van de abdis 

van Bijnderen enerzijds en eertijds Margareta Brekelmans anderzijds. 

 

Henricus Hamer filius quondam Willelmi Hamer hereditarie vendidit Arnoldo 

Nolleken Geroncs hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Rode sancte Ode de 

quibus due (dg: ...) lopinate terre in (dg: ..) loco dicto op die 

Dorrendo[nc]. inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter communem 

plateam ex alio et reliqua lopinata terre in loco dicto Houthem inter 

hereditatem abbatisse de Bijnderen ex uno et inter hereditatem dudum 

Margarete Brekelmans ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis uno et dimidio 

grossis antiquis et (dg: ....... .......) uno denario de dictis duabus 

lopinatis terre solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 06 p. 358. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1392. 

 

BP 1179 p 358v 01 do 14-03-1392. 

Henricus zvw Arnoldus Eghen verkocht aan Johannes Zonman een stuk beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd in Hilmaers Donk, tussen voornoemde Johannes 

Zonman enerzijds en erfg vw Theodericus He..len soen anderzijds, belast met 

cijnzen (dg: van kvw Ghisbertus van de Doorn). 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Eghen peciam prati sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto in Hilmaers Donc inter hereditatem Johannis Zonman 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Theoderici He..len soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni (dg: Son) Zonman 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus (dg: 

liberorum quondam Ghisberti de Spina exinde solvendis) exinde de jure 

solvendis. Testes Tijt et Vladeracken datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 358v 02 do 14-03-1392. 

Henricus van den Loeke wonend in Heze beloofde aan Willelmus Loijer 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te leveren. 

 

Henricus van den Loeke commorans in Heze promisit Willelmo Loijer IIII 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos in (dg: B). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 03 do 14-03-1392. 

Henricus van den Loeke wonend in Heze beloofde aan Willelmus Loijer, tbv 

Johannes van Erpe, 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 



Bosch’ Protocol jaar 1392 05. 

 

58 

02-02-1393) te leveren. 

 

Henricus van den Loeke commorans in Heze promisit Willelmo Loijer ad opus 

Johannis de (dg: Erpe) Erpe sex modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 04 do 14-03-1392. 

Henricus van der Mael verhuurde aan Henricus van den Loeken ¼ deel van de 

oude roggetiende, behorend aan kinderen gnd Watermaels Kijnder, in 

Rosmalen, voor een jaar, ingaande heden. 

 

Henricus van der Mael quartam partem (dg: a) antique (dg: decime) decime 

siliginis spectantis ad liberos dictos Watermaels Kijnder site in 

parochia de Roesmalen ut dicebat (dg: .) locavit (dg: Jo) Henrico van den 

Loeken ab eodem ad spacium unius annis! datam presentium sine medio 

sequentis (dg: pro) possidendam promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 05 do 14-03-1392. 

Gerardus zv Johannes Peters soen, Egidius Willems soen en Gerardus zv 

Arnoldus Truden soen verkochten aan Johannes zvw Gerardus gnd Richmoeden 

soen de helft in 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Beemden van Oss, 

tussen Albertus die Moelner enerzijds en Willelmus Walraven anderzijds. 

 

Gerardus filius Johannis Peters soen Egidius Willems soen et Gerardus 

(dg: Hade) filius Arnoldi Truden soen medietatem ad se spectantem in 

quatuor hont terre sitis in parochia de Os in loco die Beemden van Os 

inter hereditatem (dg: h) Alberti die Moelner ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Walraven ex alio prout ibidem sita est ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio quondam Gerardi dicti Richmoeden soen 

promittentes indivisi sper omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 06 do 14-03-1392. 

Henricus Prijem verkocht aan Arnoldus van Boekel zv Theodericus van Boekel 

3 lopen roggeland, gnd dat Slapenlaken, in Oss, ter plaatse gnd aen den 

Ussense Weg, tussen Hilla dvw Zensa Robben enerzijds en kvw Theodericus 

Leijten soen anderzijds. 

 

Henricus Prijem tres lopinatas terre siliginee dictas dat Slapenlaken 

sitas in parochia de Os (dg: in loco) ad locum dictum aen den Ussensche 

Wech inter hereditatem Hille filie quondam Zense Robben ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Theoderici Leijten soen ex alio prout 

ibidem site sunt hereditarie vendidit Arnoldo de Boekel filio (dg: 

quondam) Theoderici de Boekel promittens (dg: ratam) warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 07 do 14-03-1392. 

Henricus Prijem beloofde aan Arnoldus van Boekel zvw Theodericus van Boekel 

15 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-

1392) te betalen. 

 

Henricus (dg: Priem Prije) Prijem promisit Arnoldo de Boekel filio 

quondam Theoderici de Boekel XV Gelre gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 08 do 14-03-1392. 

Paulus van Os zvw Johannes van Os verkocht aan Henricus Hamer 2 lopen 

roggeland, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Dorredonk, tussen 

voornoemde Henricus Hamer enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 
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ongeveer 1½ oude groot. 

 

Solvit XVIII solidos. 

Paulus (dg: f) de Os filius quondam Johannis de Os duas lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum die 

Dorredonc inter hereditatem Henrici Hamer ex uno et inter communitatem ex 

alio hereditarie vendidit dicto Henrico Hamer promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis uno et 

dimidio grossis antiquis vel circiter exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 358v 09 do 14-03-1392. 

Sijmon zv Johannes gnd Scout ev Katherina dvw Godefridus gnd Ommaet deed 

tbv Godefridus zvw voornroemde Godefridus Ommaet en Walterus gnd Mertens 

afstand van alle goederen, waarin voornoemde Godefridus Ommaet was 

overleden. 

 

Sijmon filius Johannis dicti Scout maritus et tutor legitimus Katherine 

sue uxoris filie quondam Godefridi (dg: Colners) dicti Ommaet super 

omnibus et singulis bonis in quibus dictus quondam Godefridus Ommaet 

decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat ad opus 

Godefridi filii dicti quondam Godefridi Ommaet et ad opus Walteri dicti 

Mertens renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum s) Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 10 do 14-03-1392. 

Godefridus zvw Godefridus gnd Ommaet beloofde aan zijn broer Theodericus 

zvw voornoemde Godefridus Ommaet 40 Gelderse gulden of de waarde na maning 

te betalen. De brief overhandigen aan Nijcholaus Plaetmaker. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi dicti Ommaet promisit super omnia 

Theoderico suo fratri filio dicti quondam Godefridi Ommaet XL Gelre 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera Nijcholao Plaetmaker. 

 

BP 1179 p 358v 11 do 14-03-1392. 

Godefridus van Rode maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Engbertus van Arle en diens broer Nijcholaus met hun goederen. 

 

Godefridus de Rode omnes vendiciones et alienaciones factas per Engbertum 

de Arle et Nijcholaum eius fratrem seu per eorum alterum cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 12 do 14-03-1392. 

De broers Johannes en Goeswinus, kvw Johannes Goeswijns soen van Bucstel, 

en Jacobus zvw Willelmus gnd Snabbe beloofden aan Willelmus van den Velde 

zv Willelmus van den Velde 24 7/8 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Johannes (dg: filius quondam Johannis) et Goeswinus fratres liberi 

quondam Johannis Goeswijns soen de Bucstel et Jacobus filius quondam 

Willelmi dicti Snabbe promiserunt Willelmo van den Velde filio Willelmi 

van den Velde XXV Hollant gulden seu valorem minus (dg: u) octava (dg: -

m) parte unius Hollant gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 13 do 14-03-1392. 

(dg: Gerardus Cop zv Rodolphus bakker ev Heijlwigis dvw Johannes van 

Scijnle). 
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(dg: Gerardus Cop filius Rodolphi pistoris maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis de Scijnle). 

 

BP 1179 p 358v 14 do 14-03-1392. 

Lambertus zvw Lambertus gnd Jonghe Lemken verkocht aan Gerardus Cop zv 

Rodolphus bakker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land en aangelegen beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd Lobben Hoeve, tussen Henricus Luten soen 

enerzijds en kv Delija van den Hoernic anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Lambertus (dg: dictus Jong) filius quondam Lamberti dicti Jonghe Lemken 

hereditarie vendidit Gerardo Cop filio (dg: quondam) Rodolphi pistoris 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex (dg: prato et) pecia terre et prato sibi adiacente sitis in 

parochia de Scijnle in loco dicto Eirde ad locum dictum Lobben Hoeve 

inter hereditatem Henrici Luten soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: qu) Delije van den Hoernic ex alio promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu XL solidorum dicte monete exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 358v 15 do 14-03-1392. 

Theodericus Loefken en Everardus van Lijt die Sceepmaker verhuurden aan 

Godefridus Balijart (1) 1 morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Lachaarts Hoeve, (2) 1 morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd Elias 

Hoeve, (3) 1 morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd den Rijcarts Beemd, 

(4) 4½ hont in Lithoijen, ter plaatse gnd Kackonij, (5) ½ hont in 

Lithoijen, ter plaatse gnd op den Enge, zoals deze erfgoederen behoorden 

aan Elizabeth Everaets, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392), per jaar voor 9 Gelderse gulden of de 

waarde minus 2 gemene plakken met Sint-Petrus-Stoel te betalen. De huurder 

beloofde gedurende deze jaren de onraad waar te nemen; maar al wat 

voornoemde Godefridus voor sluizen en voor nieuwe werken zal uitgeven, 

zullen voornoemde Theodericus en Everardus korten op de huurprijs. 

 

Solvit XIII solidos Godefridus. 

Theodericus Loefken et Everardus (dg: Dij) de Lijt die Sceepmaker unum 

iuger terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto Lacharts Hoeve 

et unum iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto Elijaes Hoeve 

et unum (dg: g) iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto den 

Rijcarts Beemt item quatuor et dimidium hont sita in dicta parochia in 

loco dicto Kackonij atque (dg: unum) #dimidium# hont situm in dicta 

parochia in loco dicto op den Enghe prout huiusmodi hereditates ibidem 

site sunt et ad Elizabeth Everaets #quondam# spectare consueverunt ut 

dicebant locaverunt Godefrido Balijart ab eodem ad spacium quinque 

annorum (dg: da) a festo Petri ad cathedram proxime preterito sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet dictorum quinque annorum pro novem 

Gelre (dg: -s) gulden seu valorem minus in dicta pecunie summa duobus 

gemeijn placken dandis eis ab alio anno quolibet dictorum quinque annorum 

in festo Petri ad cathedram et pro primo termino in festo Petri ad 

cathedram proxime futuro promittentes warandiam et obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia et quod ipse omnia onera dicta onraet ad 

premissa spectantia dictis quinque annis durantibus in bona disposicione 

observabunt sic quod (dg: q) aliis dampna exinde non eveniant scilicet 

quecumque dictus Godefridus dicto spacio pendente exposuerit pro slusis 

et pro novis operibus premissorum hoc dicti (dg: .......) Theodericus et 

Everardus dicto Godefrido de pecunia dicte locacionis defalcabunt. Testes 

datum supra. 
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BP 1179 p 358v 16 do 14-03-1392. 

Goeswinus Moedel van der Donc en zijn hoevenaar Arnoldus van den Beirgelen 

beloofden aan Arnoldus van Vladeracken 24 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc et Arnoldus van den Beirgelen eius colonus 

promiserunt Arnoldo de Vladeracken XXIIII Hollant gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Tijt dartum supra. 

 

BP 1179 p 358v 17 do 14-03-1392. 

....... ....... beloofde aan Ludekinus nzvw Henricus van der Porten 9 

Hollandse gulden of de waarde en 12 gemene plakken ....... ....... ........ 

 

....... ....... ....... promisit Ludekino filio #naturali# quondam 

Henrici van der Porten novem Hollant gulden seu valorem et XII gemeijn 

placken ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

datum supra. 

 

1179 mf6 A 07 p. 359. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1392. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 15-03-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis marcii die XV pontificis 

  Bonifacii noni anno tercio: vrijdag 15-03-1392. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 13-03-1392. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1392. 

 

BP 1179 p 359r 01 do 14-03-1392. 

Basilius zvw Johannes van Zidewijnden droeg over aan Rijxkinus gnd 

Crulliart een huis en erf, eertijds van wijlen Arnoldus van Zelant, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Jacobus van Nuijs enerzijds 

en erfgoed van kvw Henricus van Uden smid anderzijds, aan hem verkocht44 

door Johannes gnd van Ekendonc snijder en zijn kinderen Johannes en 

Cristianus. 

 

(dg: Bes) Basilius filius quondam Johannis de Zidewijnden domum et aream 

que fuerat quondam Arnoldi de Zelant sitam in Busco in vi[45co Orthensi 

inter] hereditatem Jacobi de Nuijs ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici de Uden fabri ex alio venditam sibi a Johanne [46de 

Ekendonc sartore et] Johanne et Cristiano eius liberis prout in litteris 

supportavit Rijxkino dicto Crulliart cum litteris et aliis et jure 

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

Testes Rover et Tijt datum quinta post (dg: rem) reminiscere. 

 

BP 1179 p 359r 02 do 14-03-1392. 

Voornoemde Rijxkinus beloofde aan voornoemde Basilius 13½ Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Rijxkinus promisit super omnia dicto Basilio XIII et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 359r 03 do 14-03-1392. 

Voornoemde Rijxkinus beloofde aan voornoemde Basilius gedurende 3 jaar, elk 

jaar met Sint-Jacobus, ?10½ Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Dictus (dg: Rix) Rijxkinus promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Basilio ad spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet 

                         
44 Zie ← BP 1178 f 211v 16 di 23-01-1392, verkoop van het huis en erf. 
45 Aanvulling op basis van BP 1177 f 312r 15. 
46 Aanvulling op basis van BP 1178 f 211v 16. 
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dictorum trium annorum X[?..] et dimidium Hollant gulden seu valorem 

Jacobi et primo termino a Jacobi proxime futuro ultra annum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 359r 04 do 14-03-1392. 

(dg: Hr). 

 

(dg: Dominus). 

 

BP 1179 p 359r 05 vr 15-03-1392. 

Broeder Henricus Berwout prior van het klooster Porta Celi maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Hermannus van Os zvw 

Willelmus van Panhedel en Theodericus van Essche met hun goederen. 

 

Frater Henricus Berwout prior conventus de Porta Celi omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Hermannum de Os filium quondam Willelmi de 

Panhedel et per Theodericum de Essche cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes Rover et Neijnsel datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 359r 06 vr 15-03-1392. 

Enghelberna dvw Ghibo gnd Voet wv Petrus gnd Brocke resp. wv Nijcholaus van 

den Elsen verkocht aan Rodolphus van Crumvoert een huis en erf in Den 

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

den Berghe enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Lobben anderzijds, welk 

huis aan voornoemde wijlen Petrus Brocke in cijns was uitgegeven door 

Everardus van Heze, en van welk huis voornoemde wijlen Nijcholaus van den 

Elsen één helft, die aan Gerardus zvw voornoemde Petrus Brocke en aan 

Johannes Writer van Scijnle en zijn vrouw Metta dvw voornoemde Petrus 

gekomen was na overlijden van voornoemde Petrus Brocke, gekocht had van 

voornoemde Gerardus, Johannes Writer en diens vrouw Metta. 

Theodericus, minderjarige zoon van voornoemde Enghelberna, zal afstand47 

doen; zou voornoemde Theodericus overlijden vóór afstand te hebben gedaan, 

dan zal voornoemde Enghelberna alle aanspraken van erfg vw voornoemde 

Nijcholaus afhandelen. 

 

Enghelberna filia quondam Ghibonis dicti Voet (dg: cum tutore) relicta 

quondam Petri dicti Brocke relicte ?eciam quondam Nijcholai van den Elsen 

cum tutore domum et aream sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Alardi van den (dg: Berghe) Berghe ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Lobben ex alio datam ad censum dicto quondam 

Petro Brocke ab Everardo de Heze prout in litteris et de qua domo et area 

dictus quondam Nijcholaus van den Elsen unam medietatem que Gerardo filio 

quondam #dicti# Petri Brocke et Johanni Writer de Scijnle marito (?dg: 

de) Mette sue uxoris filie eiusdem quondam Petri et eidem Mette de morte 

(dg: q) dicti quondam Petri Brocke jure successionis hereditarie est 

advoluta in dicta domo et area erga dictos Gerardum Johannem Writer et 

Mettam eius (dg: d) uxorem predictam emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Rodolpho de Crumvoert supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam (dg: quondam) 

Nijcholai van den Elsen deponere et quod ipsa (dg: d) Theodericum eius 

filium (dg: fi) adhuc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super dicta domo et area jure opus dicti emptoris faciet 

renunciare promittens insuper cum tutore super habita et habenda quod si 

contingat dictum Theodericum eius filium decedere antequam super (dg: 

sup) dicta domo et area renunciavit quod extunc dicta Enghelberna omnem 

impeticionem fiendam ab heredibus dicti quondam Nijcholai dicto emptori 

amovebit. Testes datum supra. 

 

                         
47 Zie → BP 1181 p 281r 01 do 06-02-1399, Theodericus deed afstand. 
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BP 1179 p 359r 07 vr 15-03-1392. 

Henricus van Gheffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gerardus) Henricus de Gheffen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 359r 08 vr 15-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Enghelberna een n-erfcijns48 van 4 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor pomisit se daturum et soluturum dicte Enghelberne 

hereditarium censum quatuor librarum monete hereditarie nativitatis 

Domini ex dicta domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 359r 09 vr 15-03-1392. 

En zij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande over 5 dagen, met 40 

Gelderse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes van Erpe, 

Johannes van den Kloot en Gerardus van Aa. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: d) trium annorum post quinque annos 

datam presentium sine medio sequentes sine medio sequentium semper 

huiusmodi tribus durantibus cum XL Gelre gulden seu valorem et cum censu 

anni redempcionis prout (dg: in litteris) in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Erpe Johanne de Globo Gerardo de Aa datum 

anno nonagesimo secundo mensis marcii die XV hora vesperarum pontificis 

Bonifacii (dg: .) noni anno 3o. 

 

BP 1179 p 359r 10 vr 15-03-1392. 

Margareta dvw Johannes gnd Snobbe schonk aan haar schoonzoon Marcelius 

Ridderken en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Margareta een b-erfpacht49 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit 

goederen van Adam gnd Buef, in Berkel, in Den Bosch te leveren, welke pacht 

Gertrudis dvw Henricus Snobbe, tbv Heijlewigis sv voornoemde Gertrudis, 

verworven had van jkvr Aleijdis van de Dijk sv Johannes van Neijnsel, welke 

pacht aan haar gekomen was na erfdeling na overlijden van hr Theodericus 

(dg: van Beke priester). 

 

Margareta filia quondam Johannis dicti Snobbe #cum tutore# hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree de bonis Ade dicti (dg: Snabbe) Buef sitis in Berkel 

et in !in Busco tradendam quam paccionem Gertrudis filia quondam Henrici 

(dg: Snobben) Snobbe ad opus Heijlewigis sororis (dg: .) ipsius Gertrudis 

erga domicellam Aleijdem de Aggere sororem Johannis de Neijnsel 

acquisiverat prout in litteris (dg: et que paccio sibi de morte domini 

quondam Theoderici de Beke presbitri successione est advoluta et quam se 

mediante hereditaria divisione prius habita in coheredes) et que paccio 

sibi de morte domini quondam Theoderici successione est advoluta et 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsam et suos in hoc 

coheredes cessit in partem hereditarie supportavit (dg: Joh) Marcelio 

Ridderken suo genero cum Elizabeth sua uxore filia dicte Margarete nomine 

dotis ad jus (dg: etc) oppidi etc promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel datum sexta 

post reminiscere. 

 

BP 1179 p 359r 11 vr 15-03-1392. 

Voornoemde Margareta dvw Johannes gnd Snobbe schonk aan haar schoonzoon 

                         
48 Zie → BP 1182 p 080v 05 do 29-04-1400, overdracht van de erfcijns. 
49 Zie → BP 1179 p 367r 03 do 28-03-1392, verkoop van deze pacht. 
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Marcelius Ridderken en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Margareta (1) 

een b-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit een hoeve van Johannes Boef in Oirschot, ter plaatse gnd ter 

Notelen, welke cijns Cristina gnd Splitaf verworven had van Johannes Boef 

van Oesterwijc, en welke cijns wijlen hr Theodericus van Beke verworven had 

van voornoemde Cristina, (2) een b-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit de goederen gnd ten Notelen, in 

Oirschot, welke cijns hr Theodericus van Beke verworven had van Johannes 

Boef van Oesterwijc, en welke cijnzen van 6 resp. 4 pond aan voornoemde 

Margareta gekomen waren na erfdeling na overlijden van voornoemde hr 

Theodericus. 

 

Duplicetur. 

(dg: dictus) Dicta Margareta cum tutore hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

manso (dg: eiusdem) Johannis Boef sito in parochia de Oerscot ad locum 

dictum (dg: dictum) ter Notel atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis 

et universis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli consistentibus sive sitis quem censum Cristina dicta (dg: p) 

Splitaf erga Johannem Boef de Oesterwijc acquisiverat prout in litteris 

et quem censum dominus quondam Theodericus de Beke erga dictam Cristinam 

acquisiverat atque hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis et in Busco tradendum de et ex bonis dictis 

ten Notelen cum singulis suis attinentiis et universis (dg: .) sitis in 

parochia de Oerscot quem censum dominus Theodericus de Beke erga Johannem 

Boef de Oesterwijc acquisiverat emendo ut dicebat et quos census sex 

librarum et quatuor librarum (dg: dictus) dicta Margareta sibi de morte 

dicti domini Theoderici successione (dg: ad advo) advolutos et sibi 

mediante (dg: d) hereditaria (dg: p) divisione prius habita inter ipsam 

et suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat supportavit Marcelio 

Ridderken predicto ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 359r 12 wo 13-03-1392. 

Willelmus Posteel machtigde zijn zoon Henricus Buc en Gerardus Posteel zijn 

cijnzen, renten en pachten te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Willelmus Posteel dedit (dg: potestatem) Henrico Buc suo filio et Gerardo 

Posteel seu eorum alteri potestatem monendi etc suos census redditus 

pacciones et bona sua regendi usque ad revocacionem. Testes Neijnsel et 

Tijt datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 359r 13 do 21-03-1392. 

Henricus Pigge van Loen en zijn zoon Ghisbertus verkochten aan Gertrudis ev 

Erardus gnd Wijnrics soen een b-erfpacht50 van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 bunder land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, beiderzijds tussen Erardus gnd Erijt 

Wijnrics soen, met een eind strekkend aan erfgoed behorend aan het huis van 

Postel, welke pacht voornoemde Henricus Pigge gekocht had van Johannes zvw 

Wijnricus gnd Erijts soen. De brief overhandigen aan haar zoon Johannes. 

 

Henricus Pigge de Loen (dg: hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie) et Ghisbertus eius filius 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: ..) 

solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam ex quinque bonariis 

terre sitis in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter 

hereditatem Erardi dicti Erijt Wijnrics soen ex utroque latere 

coadiacentem tendentibus cum uno fine ad hereditatem spectantem ad domum 

de Postula quam paccionem dictus Henricus Pigge erga Johannem filium 

quondam Wijnrici dicti Erijts soen emendo acquisiverat prout in litteris 

                         
50 Zie ← BP 1175 f 216r 13 ±za 09-02-1370, aankoop van deze pacht. 
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hereditarie vendidit (dg: Elizabeth) Gertrudi uxori (dg: Gerart) Erardi 

dicti (dg: Erart) Wijnrics soen cum litteris et jure promittentes super 

habita et habenda ratam et obligationem e[x] parte eorum deponere. Testes 

Rover et Neijnsel datum quinta post oculi. Tradetur littera Johanni suo 

filio. 

 

BP 1179 p 359r 14 do 21-03-1392. 

Johannes zv Erardus gnd Erijt Wijnrics soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Erardi dicti Erijt Wijnrics soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 08 p. 360. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1392. 

 

BP 1179 p 360v 01 do 21-03-1392. 

Henricus nzvw hr Willelmus van Eijcke priester verkocht aan Willelmus zvw 

Wouterus die Moelner van Eijndoven de helft in een stuk land, gnd die 

Mereakker, 8 lopen rogge groot, in Sint-Oedenrode, tussen erfgoed van het 

altaar van Sint-Katherina in de kerk van Sint-Oedenrode enerzijds en 

Philippus van Oerscot en het water gnd die Dommel anderzijds, welk stuk 

land, en andere erfgoederen, voornoemde Henricus, Lambertus zvw Engbertus 

snijder en Ghibo zv Johannes gnd Wouter Scoefs soen in cijns verkregen 

hadden van Willelmus van Langhlaer, te weten de helft van voornoemd stuk, 

door de einden te delen, richting erfgoed gnd die Coppebeke Pardelaer, 

zoals afgepaald, welke helft aan eerstgenoemde Henricus gekomen was na 

erfdeling tussen voornoemde Henricus en voornoemde Lambertus zvw Engbertus 

snijder, belast met de helft van een b-erfcijns van 4 oude schilden in de 

brief vermeld. 

 

[Henricus filius] naturalis domini quondam Willelmi de Eijcke presbitri 

medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta die Mereacker (dg: ach) 

octo lopinos siliginis [?annua]tim in semine capiente #(dg: et in)# sita 

in parochia de Rode sancte Ode inter hereditatem spectantem ad altare 

beate Katherine situm in ecclesia de Rode sancte Ode ex uno [et] inter 

hereditatem Philippi de Oerscot et aquam dictam die Dummel ex alio (dg: 

te) quam peciam terre (dg: terre) dictus Henricus et Lambertus filius 

quondam Engberti [s]artoris et Ghibo filius Johannis (dg: Sc) dicti 

Wouter Scoefs soen simul cum quibusdam aiis hereditatibus erga Willelmum 

de Langhlaer ad censum acquisiverat prout in litteris scilicet (dg: illam 

medietatem dicte pecie terre die Meracker vocate que s) dividendo dictam 

peciam terre die Mereacker vocatam per fines illam medietatem que sita 

est versus hereditatem (dg: -s) dictam die Coppe[be]ke Pardelaer prout 

huiusmodi medietas ibidem sita est #et limitata# et (dg: di) primodictus 

Henricus mediante divisione (dg: divisione) prius habita inter eundem 

Henricum .... ....... et dictum Lambertum filium quondam (dg: Egb) 

Engberti sartoris cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam (dg: Wiln) Wouteri (dg: die M) die Moelner de 

Eijndoven cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta medietate hereditarii census 

quatuor aude scilde in dictis litteris contenti quam medietatem eiusdem 

census IIII aude scilde dictus emptor nunc deinceps ex dicta medietate 

dicte pecie terre solvere tenebitur annuatim ut ipse recognovit. Testes 

(dg: .) Rover et Neijnsel datum (dg: s) quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 360v 02 do 21-03-1392. 

Johannes van der Weteringen van Scijnle droeg over aan Lodekinus die Wever 

2 stukken land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Schrijvers Hoeve, tussen 

kvw Henricus van den Mortel enerzijds en voornoemde Lodekinus anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Lodekinus en met het andere eind aan 
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Henricus zvw Goefridus Nuwelaet, belast met een b-erfcijns van 30 schelling 

geld aan erfg vw Johannes van Scijnle. 

 

Johannes (dg: ?die de Vanderw) van der Weteringen de Scijnle duas pecias 

terre sitas in parochia de Scijnle in loco dicto die Scrivers Hoeve inter 

(dg: He) liberorum quondam Henrici van den Mortel ex uno et hereditatem 

Lodekini die Wever ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti 

Lodekini et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: liberorum heredum 

quondam) Henrici filii quondam (dg: He) Godefridi Nuwelaet ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Lodekino promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XXX 

solidorum monete heredibus quondam Johannis de Scijnle exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 360v 03 do 21-03-1392. 

Engbertus van de Eijnde en zijn vrouw Hilla dvw Henricus gnd Ghijb Boijen 

gaven uit aan Stephanus zvw Stephanus van der Amervoert 2 bunder beemd in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd in Geen Gomelaar, 

tussen Godefridus die Hoijer enerzijds en voornoemde Engbertus van den 

Eijnde anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Engbertus en met 

het andere eind aan wijlen Johannes van Haren; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 2 mud 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Voornoemde Engbertus en Stephanus graven voor eigen 

kosten uit, half op erfgoed van voornoemde Engbertus en half op voornoemde 

2 bunder een sloot tussen deze 2 bunder en voornoemd ander erfgoed van 

Engbertus, te weten vanaf het eind van voornoemde 2 bunder tot aan het 

andere eind daarvan. Stephanus moet voornoemde 2 bunder omheinen, aan het 

einde direct naast voornoemd erfgoed van Engbertus. De brief van Engbertus 

en Hilla aan voornoemde Engbertus overhandigen. 

 

Engbertus van de Eijnde maritus legitimus Hille sue uxoris filie quondam 

Henrici (dg: filii quondam Ghibo) dicti Ghijb Boijen et dicta Hilla cum 

eodem tamquam cum tutore duo bonaria prati sita in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Udenhout #in loco dicto in Gheen Gomelaer# inter 

hereditatem Godefridi die Hoijer ex uno et inter hereditatem dicti 

Engberti (dg: ex van den Eij) van den Eijnde (dg: ex uno et) alio 

tendentia cum uno ad hereditatem dicti Engberti et cum reliquo fine ad 

hereditatem (dg: Henrici filii) quondam Johannis de Haren dederunt ad 

hereditariam paccionem Stephano filio quondam Stephani van der Amervoert 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione (dg: duo m) 

duorum modiorum et trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes #super omnia# warandiam ?pro premissi et aliam obligationem 

deponere (dg: et) et alter repromisit tali condicione quod dictus 

Engbertus et dictus Stephanus effodi... sub eorum communibus laboribus 

expensis et mediatim supra hereditatem dicti Engberti et mediatim supra 

(dg: hereditatem Stephani unum) #dicta duo bonaria# fossatum inter (dg: 

here) dicta duo bonaria prati et inter (dg: re) dictam reliquam 

hereditatem dicti Engberti scilicet ab uno fine dictorum duorum 

bonariorum usque ad reliquum finem eorundem hoc eciam addito quod dictus 

Stephanus vallare tenebitur quod exponetur (dg: h) beheijmen dicta duo 

bonaria ad finem eorundem scilicet ad illum finem qui situs est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Engberti ut ipsi mutuor recognoverunt et 

promiserunt. Testes datum supra. Tradetur littera Engberti et Hille dicto 

Engberto. (dg: et ad maiorem securitatem). 

 

BP 1179 p 360v 04 do 21-03-1392. 

Voornoemde Stephanus beloofde aan voornoemde Engbertus 22 Hollandse gulden 

of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1393) te betalen en te leveren. 
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Dictus Stephanus promisit dicto Engberto XXII Hollant gulden seu valorem 

#et dimidium modium siliginis (dg: de B) mensure de Busco# ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 360v 05 do 21-03-1392. 

Johannes gnd Bije zvw Arnoldus gnd Lijsen droeg over aan Jacobus Steenwech 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Jacobus zvw Henricus 

Lijsen soen beloofd had met Lichtmis aan voornoemde Johannes Bije te 

leveren, gaande uit een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Boevenrode, tussen kvw Heijmericus van Boevenroede enerzijds en Johannes 

Hasart anderzijds. 

 

Johannes dictus (dg: Bij) Bije filius quondam Arnoldi (dg: -s) dicti (dg: 

Lijsen) Lijsen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Jacobus filius quondam Henrici Lijsen soen promisit se daturum 

et soluturum dicto Johanni Bije hereditarie purificationis ex quadam 

pecia terre sita in parochia de Rode in loco dicto Boevenrode inter 

hereditatem liberorum quondam (dg: H Heijman) Heijmerici de Boevenroede 

ex (dg: utroq) uno et inter hereditatem Johannis Hasart ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Jacobo Steenwech cum litteris et (dg: 

aliis et) jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem in dicta paccione existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 360v 06 do 21-03-1392. 

Heijlwigis wv Johannes van Welle droeg over aan haar broers Henricus en 

Godefridus, kvw Godefridus van Verlaer, haar vruchtgebruik in alle 

erfgoederen, die aan voornoemde Heijlwigis gekomen waren na overlijden van 

haar moeder Katherina van Verlaer, gelegen onder Maren. 

 

Non solvit. 

Heijlwigis (dg: f) relicta quondam Johannis de Welle cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus hereditatibus dicte Heijlwigi de 

morte (dg: K) quondam Katherine de Verlaer sue (dg: u) matris successione 

advolutis quocumque locorum in parochia de Maren sitis ut dicebat 

supportavit Henrico et Godefrido suis fratribus liberis quondam Godefridi 

de Verlaer promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 360v 07 do 21-03-1392. 

Ghisbertus zvw Arnoldus gnd Broc verhuurde aan Henricus Berwout zvw 

Henricus Berwout alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde vader Arnoldus Broc, gelegen onder Helvoirt, ter 

plaatse gnd Gesel, voor een periode van 10 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (za 11-11-1391), per jaar voor de onraad en voor 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Ghisbertus filius quondam Arnoldi dicti Broc omnes hereditates #(dg: cum 

suis attinentiis et edificiis)# sibi de morte (dg: q) dicti quondam 

Arnoldi Broc sui patris successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Helvoert in loco dicto Ghesel sitas ut dicebat locavit 

Henrico Berwout filio quondam Henrici Berwout ab eodem ad spacium X 

annorum post festum (dg: f) Martini proxime (dg: futurum) #preteritum# 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum X annorum pro oneribus 

dictis onraet exinde de jure solvendis dandis et solvendis atque pro (dg: 

here .) uno modio siliginis mensure de Busco dando sibi ab alio anno 

quolibet dictorum X annorum purificationis et primo termino 

purificationis proxime et (dg: in He) supra dictas hereditates tradendo 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit (dg: testes datum supra) super omnia. Testes datum 

supra. 
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BP 1179 p 360v 08 do 21-03-1392. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Arnoldus gnd Broc verkocht aan Henricus Berwout 

zvw Henricus Berwout het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn voornoemde vader Arnoldus Broc resp. dat aan hem zal komen na 

overlijden van zijn moeder Berta, in (1) een huis en tuin, van wijlen 

voornoemde Arnoldus Broc, in Helvoirt, ter plaatse gnd Gesel, tussen 

Johannes Steijmpel enerzijds en Arnoldus Bac anderzijds, (2) de windmolen 

van Helvoirt met ondergrond en toebehoren. 

 

Dictus Ghisbertus totam partem (dg: -s) et omne (dg: js) jus sibi de 

morte dicti quondam Arnoldi Broc sui patris successione (dg: s) advolutas 

et post mortem Berte sue matris successione advolvendas in domo et orto 

(dg: sitis) dicti quondam Arnoldi Broc sitis in parochia de Helvoert in 

loco dicto Ghesel inter hereditatem Johannis Steijmpel ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Bac ex alio atque in molendino venti de (dg: Helvoet) 

Helvoert cum suis fundo et attinentiis et jure ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Berwout filio quondam Henrici Berwout promittens 

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

 

BP 1179 p 360v 09 do 21-03-1392. 

De broers Vastradus en Jacobus, kvw Jacobus van Berkel, Paulus Jacobs soen, 

Henricus van der Sluisen, Theodericus Jans soen en Henricus Willems soen 

droegen over aan Wijnricus Roempot, tbv hem (voor ½) en de Armen van Empel 

(voor ½), de helft van een sloot, overal 8 voet breed, in Maren, tussen de 

plaats gnd de Grote Ham en erfgoed gnd de Kleine Ham, nast erfgoederen van 

wijlen Henricus Roempot en een erfgoed van Petrus van de Steenweg, nu 

behorend aan de Armen van Empel, te weten de helft naast voornoemde 

erfgoederen van wijlen Henricus Roempot en het erfgoed van wijlen Petrus 

van Steenwech, belast met de schouw. 

 

Vastradus et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi de Berkel Paulus 

Jacob-(dg: u)-s #soen# Henricus van der Sluisen Theodericus Jans soen 

Henricus Willems soen medietatem fossati (dg: q) octo pedatas ubique 

continentis siti in parochia de Maren in #inter# locum dictum den Groten 

Ham et inter (dg: hereditatem) hereditatem dictam den Cleijnen Ham 

contigue iuxta hereditates quondam Henrici Roempot et hereditatem quandam 

Petri de Lapidea Via nunc ad pauperes de Empel spectantem ut dicebant 

scilicet illam medietatem dicti fossati que medietas sita est contigue 

iuxta dictas hereditates dicti quondam Henrici Roempot et hereditatem 

dicti quondam Petri de Steenwech ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Wijnrico Roempot ad opus sui et ad opus dictorum pauperum (dg: scilicet 

mediatim pro) scilicet mediatim dicto Wijnrico [et] mediatim ad opus 

dictorum pauperum promittentes indivisi super omnia waradiam et 

obligationem deponere excepta scouwe ad dictam medietatem de jure 

spectante. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 09 p. 361. 

 ?Quinta post oculi: donderdag 21-03-1392. 

 

BP 1179 p 361r 01 ±do 21-03-1392. 

Lija dvw Johannes van Maren verhuurde aan Johannes van den Hoernic zvw 

Henricus van der Ass.... 3 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd ....... 

Kamp, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (do 

22-02-1392), per jaar voor 3 Hollandse gulden en 4 Gelderse gulden of de 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, belast met geheel de zegedijk en 

waterlaten, wat betreft het oude werk. Een brief voor Lija. 

 

Lija filia quondam Johannis de Maren (dg: tera) tria iugera terre ad se 

spectantia sita in jurisdictione de Empel in [loco] dicto ....... Camp 

prout ibidem sita sunt et ad ipsam dinoscuntur pertinere ut dicebat 

locavit Johanni van den Hoernic filio quondam Henrici van der Ass.... ab 
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eodem ad spacium quatuor annorum post festum Petri ad cathedram proxime 

preteritum sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum 

quatuor annorum pro tribus Hollant gulden et pro quatuor Gelre gulden seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum 

Martini et pro primo termino [Martini] proxime futuro promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia et quod ipse omnem zeghediken et aqueductos ad 

premissa de jure spectantes dicto spacio pendente de antiquo opere 

observabit sic quod dicte Lije dampna exinde non eveniant. Testes (dg: 

Neijnsel) Rover et Neijnsel datum quinta post ....... Et erit una littera 

pro Lija. 

 

BP 1179 p 361r 02 ±do 21-03-1392. 

Arnoldus Stamelart van Spanct verhuurde aan Johannes die Luwe zvw Johannes 

Luwe en Theodericus zvw Theodericus van Vlimen 6 morgen land, die aan hem 

en zijn vrouw Heijlwigis behoren, in Meerwijk, ter plaatse gnd in den 

Roden, in 2 kampen, zoals ze behoorden aan wijlen Goeswinus Cnode vv 

voornoemde Heijlwigis, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392), per jaar voor 24 Gelderse gulden of de 

waarde, met Kerstmis te betalen, belast met zegedijken, waterlaten en 

sluizen, voor wat betreft het oude werk. De brief aan een van hen 

overhandigen. 

 

Solverunt extranei. 

Arnoldus Stamelart de Spanct sex iugera terre ad se et Heijlwigem eius 

uxorem spectantia sita in jurisdictione de Merewijc (dg: ... in duobus 

campis ibidem de dictis et ...) in loco dicto in den Roden in duobus 

campis ibidem prout ibidem sita sunt et ad Goeswinum Cnode patrem quondam 

dicte Heijlwigis spectare consueverunt ut dicebat locavit Johanni die 

Luwe filio quondam Johannis Luwe #et Theoderico filio quondam Theoderici 

de Vlimen# ab eodem ad spacium sex annorum a Petr ad cathedram proxime 

preteritum sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro 

XXIIII Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum sex annorum nativitatis Domini et primo termino nativitatis 

Domini proxime futurum promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter repromisit ex super omnia et) 

exceptis Segediken et aqueductis #et slusis# ad premissa (dg: spe) 

spectantibus et alteri promiserunt #indivisi# super omnia et quod ipsi 

dictas (dg: ag) Zeghedike et aqueductos et slusas dicto spacio pendente 

in bona disposicione observabunt ab omni opere antiquo sic quod dicto 

Stamelart et supra dicta sex iugera terre dampna non eveniant etc. Testes 

datum supra. Traditur alteri eorum. 

 

BP 1179 p 361r 03 ±do 21-03-1392. 

Johannes uter Hage beloofde aan Johannes Bruijstens 16 Gelderse gulden of 

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

 

Johannes uter Hage promisit Johanni Bruijstens XVI Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 361r 04 ±do 21-03-1392. 

Johannes Gruijter van Os verhuurde aan Reijmboldus nzv Reijmboldus Belen 

soen van Gheffen een erfgoed, gnd een Half Veerdeel, 2 morgen groot, in 

Nuland, tussen Volpkinus Stevens soen enerzijds en erfgoed van het gasthuis 

van Hees anderzijds, voor een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Petrus Stoel (do 22-02-1392), belast met waterlaten en sloten. 

 

Johannes Gruijter de Os quandam hereditatem (dg: -s) dictam een Half 

Veerdeel dua iugera continentem sitam in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Volpkini Stevens soen ex uno et inter hereditatem spectantem 



Bosch’ Protocol jaar 1392 05. 

 

70 

ad hospitale de Hees ex alio prout ibidem sita et ad dictum Johannem 

dinoscitur pertinere ut dicebat locavit Reijmboldo filio naturali 

Reijmboldi Belen soen de Gheffen ab eodem ad spacium (dg: septem) septem 

annorum a festo Petri ad cathedram proxime preterito sine medio 

sequentium (dg: pers) possidendam (dg: anno quolibet dictorum septem 

annorum) promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductis et fossata ad premissa spectantibus que dictus Reijmboldus 

dicto spacio pendente in bona disposicione servabit cum zicht et 

zeijssen. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 361r 05 ±do 21-03-1392. 

Nijcholaus zvw Gerardus die Leeuwe verkocht aan Gerardus Broes soen een 

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

leveren, gaande uit 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter 

plaatse gnd die Weteringe, beiderzijds tussen kvw Johannes Meelman, reeds 

belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 33 schelling gemeen paijment en 

1/3 deel van 1 penning gnd Brabantse, gaande uit voornoemde morgen. 

 

Nijcholaus (dg: Leeuwen soen) #filius quondam Gerardi die Leeuwe# 

hereditarie vendidit Gerardo Broes soen hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex uno ju[g]ere terre sito in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Heze #ad locum dictum die Weteringe# inter (dg: h) 

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

utroque latere coadiacentem promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tercia parte 

hereditarii census XXXIII solidorum communis pagamenti et tercia parte 

unius denarii dicti Brabantsche ex dicto jugero terre prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 361r 06 ±do 21-03-1392. 

Rijcoldus Borchgreve maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus van Zulikem met zijn goederen. 

 

Rijcoldus Borchgreve omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Henricum de Zulikem cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 361r 07 ±do 21-03-1392. 

Henricus gnd Gobels soen van Heze verkocht aan Nijcholaus van Kessel zvw 

Johannes van de Kloot een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 20 lopen roggeland, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en 

Marcelius gnd Zeel Gobels soen anderzijds, die verkoper verworven had van 

Geerlacus zvw Henricus Geerlecs soen, (2) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, 

die voornoemde Marcelius Gobels soen bv verkoper aan de verkoper moet 

leveren, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Marcelius, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Rodolphus Danen soen enerzijds en erfgoed van verkoper 

anderzijds, belast met 1 oude groot aan de hertog en een b-erfpacht van ½ 

mud rogge uit voornoemde 20 lopen land. 

 

Henricus dictus Gobels soen de Heze hereditarie vendidit Nijcholao de 

Kessel filio quondam Johannis de Globo hereditariam pacconem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex viginti lopinatis terre siliginee sitis 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem (dg: 

quondam) Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti 

Zeel Gobels soen ex alio et (dg: quas) quas viginti lopinatas terre 

dictus venditor erga Geerlacum filium quondam Henrici Geerlecs soen 

acquisiverat item ex hereditaria paccione sex lopinorum siliginis quam 

dictus Marcelius Gobels soen frater dicti venditoris dicto venditori 

solvere tenetur hereditarie ex domo et orto eiusdem Marcelii sitis in 
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dicto loco Heze vocato inter hereditatem Rodolphi Danen soen ex uno et 

inter hereditatem venditoris ex alio promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: he) uno grosso antiquo domino 

duci et hereditaria paccione dimidii modii siliginis ex dictis XX 

lopinatis terre prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 361r 08 ±do 21-03-1392. 

Aleijdis Moerwaters wv Jacobus die Clerc maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Jacobus die Haest. 

 

Aleijdis Moerwaters relicta quondam Jacobi die Clerc omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Jacobum die Haest calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 361r 09 ±do 21-03-1392. 

Aleijdis dvw Nijcholaus van den Broule verkocht aan Martinus Wouters soen 

1/3 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar grootvader 

Johannes Dopper, in een huis en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, 

tussen wijlen Petrus Reuwe enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit XVIII solidos. 

Aleijdis filia quondam (dg: .) Nijcholai van den Broule cum tutore 

terciam partem sibi de morte quondam Johannis Dopper sui avi successione 

advolutam in domo et orto sitis in parochia de Orthen in loco dicto 

Maelstrem inter hereditatem Petri quondam Reuwe ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Martino Wouters soen 

promittens cum tutore warandiam et obligationem (dg: deponere) ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 361r 10 ±do 21-03-1392. 

(dg: Johannes van Haren, Johannes). 

 

(dg: Johannes de Haren Johannes). 

 

BP 1179 p 361r 11 ±do 21-03-1392. 

Petrus van Berlikem zvw Godefridus Kemmer, Johannes van Haren wever en 

Johannes van Beke zvw Godefridus van Beke beloofden aan Johannes Boen 40 

Gelderse gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te 

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

aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Petrus de Berlikem filius quondam Godefridi Kemmer Johannes de Haren 

textor et Johannes de Beke filius quondam Godefridi de Beke promiserunt 

Johanni Boen XL Gelre gulden (dg: sili) scilicet XXXIII communes placken 

pro quolibet gulden computato (dg: ..) mediatim Johannis et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 361r 12 ±do 21-03-1392. 

Hessello gnd Snabbe verkocht aan Walterus van Oekel een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1 bunder beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd in die Riedonk, 

tussen Hubertus Piggen enerzijds en Willelmus Hadewigen soen anderzijds, 

reeds belast met 1 oude groot aan de hertog. 

 

Hessello dictus Snabbe hereditarie vendidit Waltero de Oekel hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex (dg: 

quodam prato) #uno bonario prati# sito in parochia de Oesterwijc in 

Udenhout in loco dicto in die Riedonc inter hereditatem Huberti Piggen ex 

uno et inter (dg: h) Willelmi Hadewigen soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 
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(dg: censu) uno grosso antiquo domino duci exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 10 p. 362. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1392. 

 

BP 1179 p 362v 01 do 21-03-1392. 

{invoegen in BP 1179 p 362v 02}+ liberorum ab dicta Jutta et dicto 

quondam Johanne de Helmont (dg: genitorum) pariter genitorum. 

 

BP 1179 p 362v 02 do 21-03-1392. 

Arnoldus die Rode droeg over aan Jutta wv Johannes van Helmont dvw mr 

Lambertus timmerman, tbv haar en kv voornoemde Jutta en wijlen Johannes van 

Helmont, een stuk land gnd des Lozen Hof, in Esch, tussen Gerardus van den 

Zantveken enerzijds en Aleijdis gnd Koets anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, aan hem overgedragen51 door Henricus van den 

Eijnde nzvw Willelmus van den Eijnde. De brief overhandigen aan Arnoldus 

van Vladeracken zv Elizabeth. 

 

[52Arnold]us die Rode quandam peciam terre dictam des Lozen Hof sitam in 

parochia de Essche inter hereditatem Gerardi van den Zantveken ex uno et 

inter hereditatem (dg: Aleijdis) Aleijdis dicte Koets ex alio tendentem 

cm uno fine ad communem plateam supportatam sibi ab Henrico van den 

Eijnde filio naturali quondam Willelmi van den Eijnde prout in litteris 

hereditarie supportavit Jutte relicte quondam Johannis de Helmont filie 

quondam magistri (dg: B) Lamberti carpentarii #ad opus sui et ad opus 

+{hier BP 1179 p 362v 01 invoegen}# cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel 

datum quinta post oculi. Tradetur littera Arnoldo de Vladeracken filio 

Elizabeth. (dg: liberis). 

 

BP 1179 p 362v 03 do 21-03-1392. 

tali condicione quod dicta Jutta premissa possidebit quousque vixerit 

post eius decessum ad dictos suos liberos devolvendam. 

 

BP 1179 p 362v 04 do 21-03-1392. 

(dg: Johannes Berijs zvw Johannes Rademaker). 

 

(dg: Johannes D Berijs Ra filius quondam Johannis Rademaker m). 

 

BP 1179 p 362v 05 do 21-03-1392. 

Petrus zvw Johannes van Boerden en Johannes Berijs zvw Johannes Rademaker 

ev Katherina dvw voornoemde Johannes van Boerden verkochten aan Mathias die 

Rademaker schoenmaker 1 zesterzaad roggeland en een aangelegen stukje 

heide, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, tussen 

Theodericus Berwout enerzijds en Clemencia Boertmans anderzijds, belast met 

de hertogencijns, 1/3 deel van 20 schelling oude pecunia en 1/3 deel van 20 

schelling gemeen paijment. 

 

Petrus filius quondam Johannis de (dg: Boer) Boerden et Johannes Berijs 

filius quondam Johannis Rademaker maritus et tutor legitimus Katherine 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Boerden unam sextariatam terre 

siliginee et particulam terre mericalis #sibi adiacentem# sitas in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Boertmans (dg: Hoe) Hoeve 

inter hereditatem Theoderici Berwout ex uno et inter hereditatem 

Clemencie Boertmans ex alio prout ibidem site sunt hereditarie 

vendiderunt Mathie die Rademaker sutori promittentes (dg: w) indivisi 

super omnia warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere exceptis (dg: 

                         
51 Zie ← BP 1179 p 314v 06 do 16-11-1391, overdracht van dit stuk land. 
52 Aanvulling op basis van BP 1179 p 314v 06. 
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tercia) censu domini ducis et tercia parte XX solidorum antique pecunie 

et tercia parte XX solidorum communis pagamenti exinde solvendis annuatim 

ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 06 do 21-03-1392. 

Petrus die Ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus die Ridder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 07 do 21-03-1392. 

Gertrudis wv Johannes van Boerden droeg over aan haar zoon Petrus en haar 

schoonzoon Johannes Berijs haar vruchtgebruik in voornoemde zesterzaad land 

en stukje heide. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis (dg: Boerden) de Boerden cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in dictis sextariata terre et particula 

terre mericalis supportavit Petro suo filio et Johanni Berijs suo genero 

predictis promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 08 do 21-03-1392. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Johannes van Dordrecht 8 mud 

rogge, Bossche maat, op de avond van Sint-Jan aanstaande (zo 23-06-1392) in 

Den Bosch, aan het woonhuis van voornoemde Johannes te leveren. 

 

Henricus Coppen soen uter (dg: Ha) Hasselt promisit Johanni de Dordrecht 

octo modios siliginis mensure de Busco ad vigiliam nativitatis Johannis 

proxime futuram persolvendos et in Busco ad domum habitationis dicti 

Johannis (dg: pers) tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 09 do 21-03-1392. 

Ghisbertus van den Leempoel verkocht aan Johannes zvw Zibbo van der 

Scueren, tbv hem en zijn broer Everardus, (1) een stuk land in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Engbertus zvw Rodolphus van den Venne enerzijds 

en Johannes Priem anderzijds, strekkend met een eind aan Metta van Laer, 

(2) een stuk land in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Engbertus van 

Krekelhoven enerzijds en wijlen Zibbertus van der Scueren anderzijds. De 

brief overhandigen aan Johannes, koper. 

 

Ghisbertus van den Leempoel (dg: d) unam peciam terre sitam in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Engberti (dg: van den 

Venne) #filii quondam Rodolphi van den Venne# ex uno et inter hereditatem 

Johannis Priem ex alio (dg: item p) tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Mette de Laer atque peciam terre sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Engberti (dg: va) de (dg: Kak) Krekelhoven ex uno et 

inter hereditatem quondam Zibberti van der Scueren ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni (dg: et Everardo fratribus liberis) #filio# 

quondam Zibbonis van der Scueren (dg: promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere testes datum supra) ad opus sui et ad opus Everardi 

sui fratri promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni emptori. 

 

BP 1179 p 362v 10 do 21-03-1392. 

(dg: Gode). 

 

BP 1179 p 362v 11 do 21-03-1392. 

Hilla wv Nijcholaus ?Post zvw Johannes Honijman en Franco, zvw voornoemde 

Nijcholaus en Hilla, droegen over aan Reijnkinus zv Reijnkinus Kul een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die aan voornoemde Hilla gekomen was na 

overlijden van voornoemde Johannes Honijman, uit een b-erfcijns van 7 pond 

voornoemd geld, die voornoemde wijlen Johannes Honijman beurde uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Maren, (1) een erfgoed gnd een Veldeel, 
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tussen Grieta Hetghers enerzijds en Fijssia Yudaes anderzijds, (2) 7 hont 

land, gelegen achter Gewande, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden 

enerzijds en Johannes van Heze anderzijds, (3) 10 hont land, gelegen achter 

Gewande, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en Henricus 

zv Henricus gnd Jonge Heijn anderzijds, (4) ½ morgen land, ter plaatse gnd 

de Grote Wert, tussen Albertus van den Gewanden enerzijds en Berta 

Reijnkens anderzijds, (5) ½ morgen ter plaatse gnd die Grote Wert, tussen 

Johannes Rutghers soen enerzijds en Theodericus die Koc anderzijds. 

 

Hilla relicta quondam (dg: Nij f) Nijcholai P[?o]st filia quondam 

Johannis Honijman cum tutore et Franco filius dictorum quondam Nijcholai 

et Hille hereditarium (dg: trium) censum trium librarum #monete# dicte 

Hille de morte dicti quondam (dg: Honij) #Johannis# Honijman successione 

(dg: advolutum) advolutum de hereditario censu septem librarum dicte 

monete quem censum dictus quondam Johannes (dg: Heij) Honijman ex 

hereditatibus infrascriptis in parochia de Maren primo ex hereditate 

dicta een Veldeel #sita# inter hereditatem Griete (dg: Rutghers) 

#Hetghers# ex uno et inter hereditatem Fijssie Yudaes ex alio item ex 

septem hont terre sitis retro Gewanden inter hereditatem abbatis de 

sancto Trudone ex uno et inter hereditatem Johannis de Heze ex alio item 

ex decem (dg: hont) hont terre sitis retro Gewanden inter hereditatem 

abbatis sancti Trudonis ex uno et inter hereditatem Henrici filii (dg: f) 

Henrici dicti Jonge Heijn ex alio item ex ex dimidio iugero terre sito in 

loco dicto den Groten Wert inter hereditatem Alberti van den Gewanden ex 

uno et inter hereditatem (dg: Bert) Berte Reijnkens ex alio item ex 

dimidio iugero terre (dg: in) sito in loco dicto die Groet Wert inter 

hereditatem Johannis Rutghers soen ex uno et inter hereditatem Theoderici 

die (dg: Koc) Koc ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Reijnkino filio Reijnkini Kul promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 12 do 21-03-1392. 

Agnes wv Jacobus zvw Henricus gnd Blommendael ?smid maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 6 pond geld, aan wijlen voornoemde Jacobus 

verkocht door Johannes goudsmid szvw Henricus van Arkel. 

 

Agnes (dg: filia) relicta quondam Jacobi filii quondam Henrici dicti 

Blommendael !fabrtoris hereditarium censum sex (dg: ..) librarum monete 

venditum dicto quondam Jacobo a Johanne aurifabro genero quondam Henrici 

de Arkel prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 13 do 21-03-1392. 

Johannes Vinninc goudsmid droeg over aan Leonius Raet een b-erfcijns van 28 

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

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, eertijds van Theodericus gnd 

Bauderics Suagher bakker, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast het 

kerkhof van de Predikheren, aan hem verkocht door Engbertus zv Arnoldus gnd 

Cleijnnael. 

 

Johannes Vinninc aurifaber hereditarium censum XXVIII solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area que fuerat dudum Theoderici dicti Bauderics Suagher pistoris sita in 

Busco in vico Hijnthamensi contigue iuxta cijmiterium fratrum 

predicatorum venditum sibi ab Engberto filio (dg: q) Arnoldi dicti 

Cleijnnael prout in litteris supportavit Leonio Raet cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 14 do 21-03-1392. 

Voornoemde Leonius beloofde aan voornoemde Johannes Vinninc 16 Hollandse 
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gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Dictus Leonius promisit dicto Johanni Vinninc XVI Hollant gulden seu 

valorem nativitatis Johannis proxime futurum (dg: fut) possidendos!. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 15 do 21-03-1392. 

Petrus zvw Nijcholaus van der Hamvoert, voor zich en voor zijn zuster 

Katherina dvw voornoemde Nijcholaus, en de broers Johannes en Theodericus, 

kvw Nijcholaus van der Hamvoert, Johannes van der Bruggen ev Bela dvw 

voornoemde Nijcholaus van der Hamvoert, en Arnoldus, Berta en Elizabeth, 

kvw Willelmus die Smit, maakten een erfdeling van alle erfgoederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Nijcholaus, gelegen onder 

Veghel. 

Voornoemde Petrus en Katherina kregen (1) een stuk land gnd de Grote Akker, 

tussen Spijringus van Dijnter enerzijds en Theodericus Jorijs anderzijds, 

(2) 2/5 deel van een beemd gnd die Groot Beemd, tussen het water gnd die Aa 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. Ze moeten hieruit 2 oude groten aan 

de heer van Helmond betalen van de 4 oude groten die wijlen voornoemde 

Nijcholaus aan de heer van Helmond betaalde. 

 

Petrus filius quondam Nijcholai van der Hamvoert pro se et pro Katherina 

sua sorore dicti! dicti quondam Nijcholai et Johannes et Theodericus (dg: 

Petrus) fratres liberi quondam (dg: Nij) Nijcholai van der Hamvoert 

Johannes van der Bruggen maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris (dg: 

Willu) filie dicti quondam Nijcholai van der Hamvoert (dg: Bertha) 

Arnoldus Berta et Elizabeth liberi quondam Willelmi die Smit cum tutore 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam paccionem! mutuo fecisse 

de omnibus hereditatibus (dg: terr) eis de morte dicti quondam Nijcholai 

successione advolutis quocumque locorum infra parochiam de Vechel sitis 

ut dicebant mediante qua divisione quadam pecia terre dicta (dg: M) den 

Groten Acker sita inter hereditatem Spijringi de Dijnter ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Jorijs ex alio et due quinte partes cuiusdam prati 

dicti die Groet Beemt siti inter aquam dictam die Aa ex uno et inter 

communem viam ex alio ut dicebant dictis Petro et Katherine cesserunt in 

partem super quibus et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

dampna equaliter portabunt tali condicione dicti! Petrus et Katherina 

solvent premissis! (dg: duos) duos grossos antiquos domino (dg: Hel) de 

Helmont annuatim de (dg: bestibus) #IIII grossis antiquis# quos dictus 

quondam Nijcholaus domino de Helmont solvere consuevit annuatim. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 362v 16 do 21-03-1392. 

De broers Johannes en Theodericus, kvw Nijcholaus van der Hamvoert kregen 

(1) een hofstad ter plaatse gnd in die Hamfoert, tussen Theodericus Jorijs 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Dijk 

Stuk, tussen een gemene weg enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, 

(3) een stuk land gnd Hekken Stuk, tussen een gemene weg enerzijds en het 

water gnd die Aa anderzijds, (4) 1/5 deel van een beemd gnd die Groot 

Beemd, gelegen tussen het water gnd die Aa enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. De laatste regels van het contract zijn vrijwel geheel 

afgescheurd. De te delen goederen waren belast met 4 oude groten aan de 

heer van Helmond. Zie BP 1179 p 363r 04. Van die 4 oude groot zal Johannes 

van der Bruggen er 1 betalen en zullen Arnoldus, Berta en Elizabeth, kvw 

Willelmus die Smit, er eveneens 1 betalen. 

 

Et mediante qua divisione domistadium situm in loco dicto in die Hamfoert 

inter hereditatem Theoderici Jorijs ex uno et inter communem plateam ex 

alio item pecia terre dicta dat Dijc Stuc sita inter communem plateam ex 

uno et inter aquam dictam die (dg: .) Aa ex alio item pecia terre dicta 

Hecken Stuc sita in dicta parochia (dg: inter) inter communem plateam ex 
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uno et inter aquam dictam die Aa ex alio item una quinta pars cuiusdam 

prati dicti die Groet Beemt siti inter aquam dictam die Aa ex uno et 

inter (dg: p) communem plateam ex alio item (dg: pecia terre dicta die 
?Een Winckel sita inter hereditatem Theoderici Jorijs ex uno et inter 

[hereditatem] dictam die Aabroec? ex alio item pecia terre dicta die Espe 

sita in loco dicto in die Espen inter hereditatem Spijeringi de Dijnter 

ex uno et inter) [53dictis Johanni et Theoderico fratribus cesserunt] in 

partem ut alii recognoverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

dampna equaliter. 

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

....... ....... ....... ....... ....... huiusmodi divisioni faciet 

consentire etc. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 11 p. 363. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1392. 

 

BP 1179 p 363r 01 ±do 21-03-1392. 

Henricus Boen, zijn zoon Theodericus en Johannes Melijs soen beloofden aan 

Walterus Delijen 7 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Henricus Boen #et Theodericus eius filius# et Johannes Melijs soen 

promiserunt Waltero Delijen septem Gelre gulden seu valorem ad Remigii 

[proxime futurum persolvendos]. ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 363r 02 ±do 21-03-1392. 

De twee eersten zullen Johannes Melijs soen schadeloos houden. Is Henneke 

de knecht van wijlen Willelmus. 

 

Solvit I grossum. 

Duo primi servabunt Johannem Melijs soen indempnem. Testes datum supra. 

Iste est Henneke famulus quondam Willelmi. 

 

BP 1179 p 363r 03 ±do 21-03-1392. 

(dg: de gemene weg anderzijds, en). 

 

(dg: communem plateam ex alio atque). 

 

BP 1179 p 363r 04 ±do 21-03-1392. 

Voornoemde Johannes van der Bruggen (voor ½) en Arnoldus, Berta en 

Elizabeth, kvw Willelmus die Smit, (samen voor ½) kregen (1) een stuk land, 

gnd die Eecwinckel, tussen Theodericus Jorijs enerzijds en erfgoed gnd dat 

Aabroek anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd op die Espen, tussen 

Spijeringus van Dijnter enerzijds en een beemd gnd die Groet Beemd 

anderzijds, (3) 2/5 deel van een beemd gnd die Groet Beemt, tussen het 

water gnd die Aa enerzijds en een gemene weg anderzijds. Voornoemde 

Johannes van der Bruggen zal 1 oude groot en voornoemde Arnoldus, Berta en 

Elizabeth zullen 1 oude groot betalen, jaarlijks gaande uit voornoemde 

goederen, namelijk uit 4 oude groten, die wijlen voornoemde Nijcholaus 

betaalde, uit zijn erfgoederen, aan de heer van Helmond. Voornoemde Petrus 

beloofde dat zijn zuster Katherina hiermee zal instemmen. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre dicta die Eecwinckel sita inter 

hereditatem Theoderici Jorijs ex uno et inter (dg: hereditatem he) 

hereditatem dictam dat Aabroec ex alio item [pecia] terre sita ad locum 

dictum op die (dg: Sp) Espen (dg: sita) inter (dg: hereditatem aq) 

hereditatem Spijeringi de Dijnter ex uno et inter (dg: hereditatem aq) 

pratum dictum (dg: ...) die Groet Beemt ex alio item due quinte partes 

                         
53 Aanvulling op basis van BP 1179 p 362v 15 en BP 1179 p 363r 04: broers 

Johannes en Theodericus, kvw Nijcholaus van der Hamvoert, blijven over. 
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prati dicti die Groet Beemt siti inter aquam dictam die Aa ex uno et 

inter communem plateam ex alio dictis Johanni van der Bruggen et dictis 

Arnoldo Berte et Elizabeth cesserunt in partem (dg: ut) scilicet dicto 

Johanni van der Bruggen (dg: ex uno et inter) pro una medietate et dictis 

Arnoldo (dg: Berte) Berte et Elizabeth pro reliqua medietate promittentes 

ratam servare et dampna equaliter portabunt tali condicione quod dictus 

Johannes van der Bruggen unum grossum antiquum et dicti Arnoldus Berta et 

Elizabeth unum grossum antiquum annuatim solvendos ex premissis scilicet 

de quatuor grossis antiquis quos dictus quondam Nijcholaus ex 

hereditatibus suis domino de Helmont solvere consuevit annuatim promisit 

insuper dictus Petrus ipse (dg: Heijlwigem) #Katherinam# eius sororem 

huiusmodi divisionem faciet consentire et quod ipse eandem Katherinam 

perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 363r 05 ±do 21-03-1392. 

Henricus Berwout zvw Henricus Berwout ev Arnolda dvw Arnoldus Broc verkocht 

aan Nijcholaus zvw Henricus der Kijnder die Plaetmaker een n-erfpacht van ½ 

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

(1) een huis en tuin van wijlen voornoemde Arnoldus Broc, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Gesel, tussen Johannes Steijmpel enerzijds en Arnoldus Bac 

anderzijds, (2) ¼ deel in een stuk land, gnd die Gestel, aldaar, tussen 

Lucas nzvw Henricus Snavel enerzijds en Henricus Loijart anderzijds, (3) ¼ 

deel in 1 bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd die Wedehage, tussen 

voornoemde Lucas nzvw Henricus Snavel enerzijds en Margareta wv Willelmus 

van Uden anderzijds, belast met lasten. 

 

Henricus Berwout filius quondam Henrici Berwout maritus et tutor 

legitimus Arnolde sue uxoris filie quondam Arnoldi Broc hereditarie 

vendidit Nijcholao filio quondam Henrici der Kijnder die Plaetmaker 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti 

quondam Arnoldi Broc sitis in parochia de Helvoert in loco dicto Ghesel 

inter hereditatem Johannis Steijmpel ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Bac ex alio atque ex (dg: quarta) quarta parte ad dictum venditorem 

spectante in (dg: u) pecia terre dicta die Ghestel sita ibidem inter 

hereditatem Luce filii naturalis quondam Henrici Snavel ex uno et (dg: 

here) inter hereditatem Henrici Loijart ex alio item ex quarta parte ad 

dictum venditorem spectante in uno bonario prati sito in dicta parochia 

in loco dicto die Wedehage inter hereditatem dicti Luce filii naturalis 

quondam Henrici Snavel ex uno et inter hereditatem Margarete relicte 

quondam Willelmi de Uden ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 363r 06 ±do 21-03-1392. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1179 p 363r 07 do 21-03-1392. 

Henricus Boen, zijn zoon Theodericus en Johannes Melis soen beloofden aan 

Walterus Delijen soen 7 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Henricus Boen Theodericus eius filius et Johannes Melis soen promiserunt 

Waltero Delijen soen septem Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 363r 08 do 21-03-1392. 

De twee eersten zullen Johannes schadeloos houden. Is Henneken de knecht 

van wijlen Willelmus Coptiten. 
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Solvit I grossum. 

Duo primi servabunt Johannem indempnem. Testes datum supra. Iste est 

Henneken famulus quondam Willelmi Coptiten. 

 

BP 1179 p 363r 09 do 21-03-1392. 

Denkinus Hannen soen zvw Johannes Godekens soen van Empel verkocht aan 

Henricus Bac zv Willelmus Posteel, tbv voornoemde Willelmus Posteel, een 

n-erfcijns54 van 2 oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Meerwijk, tussen wijlen Theodericus Nobel enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) 5 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Spoijen, 

tussen Henricus die Wever enerzijds en Theodericus Broes soen anderzijds, 

(3) een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Sluiskamp, tussen 

Willelmus Proefts soen enerzijds en Bijeno van Enghelen anderzijds. 

 

Denkinus Hannen soen filius quondam Johannis Godekens soen de Empel 

hereditarie vendidit Henrico Bac filio Willelmi Posteel #ad opus eiusdem 

Willelmi Posteel# hereditarium censum II aude scilde monete imperatoris 

vel (dg: cesaris) regis Francie seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex (dg: ex) domo et orto dicti venditoris sitis in 

jurisdictione de Merewijc inter hereditatem #quondam# Theoderici Nobel ex 

uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio item ex quinque hont terre 

sitis in dicta jurisdictione in loco dicto die Spoijen inter hereditatem 

Henrici die Wever ex uno et inter hereditatem Theoderici Broes soen (dg: 

s) ex alio item ex pecia terre (dg: si) dicti venditoris sita in dicta 

jurisdictione in loco dicto die Sluijscamp inter hereditatem Willelmi 

Proefts soen ex uno et inter hereditatem Bijenonis de Enghelen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 363r 10 do 21-03-1392. 

Benedictus gnd Bits zvw Johannes Bouman en Aleijdis dvw Arnoldus Corf gaven 

uit aan Jacobus zvw Johannes Scelen soen van Hees (1) een stuk land gnd 

Korf Kamp, in Hees, tussen Boudewinus Nobel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land in Hees, achter de plaats gnd Heelwijk, 

tussen Wautgherus Ghisellen soen enerzijds en erfgoed van het gasthuis van 

Hees anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen voornoemd erfgoed van het 

gasthuis van Hees enerzijds en Johannes van Scijnle anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 3 penning nabuurcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op 

te geven met dubbele pacht. 

 

Benedictus dictus Bits (dg: et Aleijis eius soror fi liberi quond) filius 

quondam Johannis Bouman et Aleijdis filia quondam Arnoldi Corf cum tutore 

peciam terre (dg: sitam) dictam Corf Camp sitam in parochia de Hees inter 

hereditatem Boudewini Nobel ex uno et inter communem plateam ex alio item 

peciam terre sitam in dicta parochia retro locum dictum Heelwijc inter 

hereditatem Wautgheri Ghisellen soen ex uno et inter hereditatem 

hospitalis de Hees ex alio item peciam terre sitam ibidem inter (dg: he) 

dictam hereditatem hospitalis de Hees ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Scijnle ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Jacobo (dg: -s) filio (dg: -s) quondam Johannis Scelen soen de 

Hees ab eodem hereditarie possidendas pro III denariis census vicinis 

ibidem exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens #cum tutore# 
?warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promiserunt super omnia non (dg: s) resignare nec dimittere 

                         
54 Zie → BP 1181 p 016v 04 do 18-05-1397 (4), overdracht van de termijnen 

van 2 jaren. 
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nisi cum duplo pactu et cum arrestadiis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 363r 11 do 21-03-1392. 

Pontenier Kepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Pontenier Kepken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 12 p. 364. 

 Sexta post oculi: vrijdag 22-03-1392. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 23-03-1392. 

 

BP 1179 p 364v 01 vr 22-03-1392. 

Willelmus van den Velde wonend in Liemde verkocht al zijn goederen, onder 

Boxtel, aan Willelmus Bac Mathijs soen, tbv Johannes zv eerstgenoemde 

Willelmus van den Velde. De brief overhandigen aan Willelmus Bac. 

 

[Willelmus van den] Velde commorans in Lijemde omnia sua bona bona 

mobilia et (dg: imp) immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

(dg: consistentia sive sita) infra parochiam de Bucstel consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Bac Mathijs soen ad opus 

Johannis filii primodicti Willelmi van den Velde promittens super omnia 

warandiam. Testes Rover et Neijnsel datum sexta post oculi. Tradetur 

littera Willelmo Bac. 

 

BP 1179 p 364v 02 vr 22-03-1392. 

Johannes van Neijnsel verklaarde ontvangen te hebben 200 oude schilden, die 

Theodericus van der Poerten beloofd55 had aan voornoemde Johannes en 

Henricus Raet. 

 

Johannes de Neijnsel palam recognovit sibi (dg: per Theodericum) plenarie 

fore satisfactum de CC aude scilde quos Theodericus van der (dg: Wor) 

Poerten promiserat dicto Johanni et Henrico #(?dg: d..) Raet# seu eorum 

alteri ad opus eorum seu alterius eorundem in litteris scabinorum in 

Busco ut dicebat clamans inde quitum. Testes Rover et Neijnsel predictus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 364v 03 vr 22-03-1392. 

Henricus Bac ev Elizabeth, dvw Henricus van Uden de jongere verwekt bij 

zijn vrouw Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, verkocht aan Henricus 

zv Hubertus Steenwech, tbv voornoemde Henricus en Nijcholaus en Johannes, 

kv voornoemde Hubertus verwekt bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw Nijcholaus 

van Riel, een b-erfcijns van 10 pond geld, op Palmzondag te betalen, gaande 

uit de helft, behorend aan Henricus van Zonne zvw Gherlacus van Zonne, van 

een hoeve, die was van wijlen Thomas Valant, in Nistelrode, waarvan de 

andere helft behoort aan Walterus van Audenhoven, welke cijns wijlen 

voornoemde Bartholomeus zv Theodericus grootvader van voornoemde Elizabeth 

gekocht had van voornoemde Henricus van Zonne, en welke cijns aan 

voornoemde Elizabeth gekomen was na erfdeling na overlijden van haar 

voornoemde grootvader Bartholomeus. De brieven (03 tm 06) overhandigen aan 
?eerstgenoemde Henricus. 

 

Tradetur littera Henrico ?primodicto {met haal, voor BP 1179 p 364v 03 

t/m 06}. 

Henricus Bac maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Henrici de (dg: de) Uden junioris ab eodem quondam Henrico de 

Uden et Hadewige sua uxore filia quondam (dg: ?Joh) Bartholomei filii 

Theoderici pariter genite hereditarium censum decem librarum monete 

solvendum hereditarie in die palmarum ex medietate que ad Henricum de 

                         
55 Zie ← BP 1177 f 167v 07 za 26-11-1384, belofte 200 oude schilden te 

betalen in 4 termijnen op 25-12-1384, 02-04-1385, 24-06-1385 en 01-10-1385. 
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Zonne filium quondam Gherlaci de Zonne spectabat cuiusdam mansi (dg: 
?que) qui quondam fuerat Thome (dg: Vali) Valant siti in parochia de 

Nijsterle atque ex edificiis terris agris pratis pascuis et mericis ad 

dictam medietatem spuradicti mansi (dg: spectan) pertinentibus necnon ex 

ceteris attinentiis eiusdem medietatis supradicti mansi singulis et 

universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis #et de quo manso 

reliqua medietas spectat ad Walterum de Audenhoven# quem (dg: dictus 

dictus) censum dictus quondam Bartholomeus filius Theoderici avus dicte 

Elizabeth erga dictum Henricum de Zonne (dg: .....) emendo acquisiverat 

prout in litteris et quem censum (dg: ...) dicte Elizabeth de morte dicti 

quondam Bartholomei sui avi successione (dg: s) advolutum esse (dg: 

dicebat) et sibi (dg: de) Elizabeth (dg: de) mediante hereditaria (dg: 

pac) divisione prius habita inter ipsam et suos in hoc coheredes (dg: ad) 

in partem cessisse dicebat et quem nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Henrico (dg: ..) filio Huberti Steenwech ad opus 

eiusdem Henrici et ad opus Nijcholai et Johannis liberorum eius Huberti 

ab eodem Huberto et quondam Jutta sua uxore filia quondam Nijcholai de 

Riel pariter genitorum supportavit cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda (dg: s) ratam servare et obligationem et (dg: 

obligationem) impeticionem ex parte sui et dicti quondam Bartholomei 

filii Theoderici et quorumcumque heredum eiusdem quondam Bartholomei 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 364v 04 vr 22-03-1392. 

Voornoemde Henricus Buc verkocht aan Henricus zv Hubertus Steenwech, tbv 

hem en Nijcholaus en Johannes, kv voornoemde Hubertus, een b-erfcijns56 van 

3 pond geld, met Sint-Jan in Den Bosch te betalen, gaande uit de helft van 

goederen gnd Pettelaar, ter plaatse gnd Pettelaar, op de plaats gnd Dungen, 

welke cijns aan voornoemde wijlen Bartholomeus zv Theodericus was verkocht 

door Walterus van Audenhoven. 

 

Dictus Henricus Buc ut immediate hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendum 

ex medietate bonorum dictorum communiter Pettelaer sitorum ad locum 

dictum Pettelaer supra locum dictum Dungen atque ex attinentiis eiusdem 

medietatis predictorum bonorum singulis et universis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis venditum dicto quondam (dg: Bth) Bartholomeo 

filio Theoderici a Waltero de Audenhoven prout in litteris (dg: he) et 

quem nunc ad se spectare dicebat ut immediate hereditarie vendidit 

Henrico filio Huberti Steenwech ad opus sui et ad opus Nijcholai et 

Johannis liberorum eius Huberti ut prefertur promittens super habita et 

habenda ut immediate etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 364v 05 vr 22-03-1392. 

Voornoemde Henricus Buc verkocht aan voornoemde Henricus zv Hubertus 

Steenwech, tbv hem en zijn zonen Nijcholaus en Johannes, een b-erfcijns van 

20 schelling, die voornoemde wijlen Bartholomeus zv Theodericus beurde, een 

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

huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Johannes die 

Yode zv Petrus enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Mersken zvw Johannes van 

Dommelen anderzijds. 

 

Dictus Henricus (dg: Henc) Buc ut immediate hereditarium censum XX 

solidorum quem dictus quondam Bartholomeus filii! Theoderici solvendum 

habuit hereditarie et annuatim mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

(dg: ?la) domo lapidea et area sita in Busco ad forum inter hereditatem 

Johannis die (dg: Rode) Yode filii Petri ex uno et inter hereditatem (dg: 

.) Nijcholai Mersken filii quondam Johannis de Dommelen ex alio (dg: he) 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico filio Huberti Steenwech ad 

                         
56 Zie → BP 1180 p 498v 07 ma 23-08-1395, deling van deze cijns. 
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opus sui et ad opus Nijcholai et Johannis suorum filiorum ut immediate 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 364v 06 vr 22-03-1392. 

Theodericus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Buc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 364v 07 za 23-03-1392. 

Johannes van den Berge van Dommellen ev Heijlwigis, dv Godescalcus Moelner 

en wijlen Beatrix dvw Lambertus zvw Batha, droeg over aan Gerardus Vos en 

Johannes van Vladeracken, tbv de armen in het Groot Gasthuis in Den Bosch 

bij de Gevangenpoort, (1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1a) een huis en tuin in Duijr 

in Berghem, tussen Gerardus van Helmont enerzijds en Petrus van Meghen 

anderzijds, (1b) een stuk land gnd die Hoge Akker, 5 lopen gerst groot, in 

Duijr in Berghem, tussen Lambertus zv Johannes zvw voornoemde Batha 

enerzijds en Henricus van den Laer anderzijds, welke cijns voornoemde 

wijlen Lambertus zvw Batha gekocht had van Lambertus gnd Leijtheijnen soen 

van Duijr, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (2a) een erfgoed gnd Hostat, 7 lopen rogge groot, in 

Oss, tussen Hermannus gnd Bollekens soen enerzijds en de gemene steeg 

anderzijds, (2b) huis en tuin in Haaren, tussen Johannes van Mameren 

enerzijds en Rodolphus Kelkens anderzijds, (2c) een morgen land in Haaren, 

ter plaatse gnd die Hengbeemt, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en 

Amelius gnd Grobbe van Haren anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen 

Lambertus zvw Batha de oudere gekocht had van Franco zvw Hilla gnd van 

Haren, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes van den Berge (dg: .) de Dommellen maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie (dg: quondam He) Godescalci Moelner ab eodem 

Godescalco et quondam Beatrice sua uxore filia quondam Lamberti (dg: 

Baten) filii quondam Bathe pariter genite hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis et ad Buscumducis 

tradendum de domo et orto sitis in (dg: Duer) Duijr in parochia de 

Berchen inter hereditatem Gerardi de Helmont ex uno et inter hereditatem 

Petri de Meghen ex alio atque ex quadam pecia terre dicta communiter die 

(dg: Ha) Heghe Acker quinque lopina ordei annuatim in semine capiente 

sita in Duijr predicto in dicta parochia de Berchen inter hereditatem 

Lamberti filii Johannis filii dicti quondam Bathe ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Laer ex alio quem censum dictus quondam 

Lamberti! filii! quondam Bathe erga Lambertum dictum Leijtheijnen soen de 

Duijr emendo acquisiverat prout in litteris atque hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis (dg: et in) ex 

quadam hereditate dicta communiter Hostat (dg: dicti solvendum here) 

septem lopina siliginis in semine capiente sita in parochia de Osse inter 

hereditatem Hermanni dicti Bollekens soen ex uno et inter communem stegam 

ibidem ex alio atque ex domo et orto sitis in parochia de Haren inter 

hereditatem Johannis de Mameren ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

dicti Kelkens ex alio necnon ex quodam iugero terre sito in jamdicta 

parochia de Haren ad locum dictum die Hengbeemt inter hereditatem dicti 

Rodolphi ex uno et inter hereditatem Amelii dicti Grobbe de Haren ex alio 

quem censum dictus quondam Lambertus filius quondam Bathe senior (dg: -i) 

erga Franconem filium quondam Hille dicte de Haren emendo acquisiverat 

prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo Vos et Johanni de Vladeracken ad opus pauperum pro 

tempore (dg: hospiatlis) in maiori hospitali in Busco #sito prope portam 

captivorum# pro tempore decumbentium cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum primodicti quondam Lamberti deponere. Testes 
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Neijnsel et Raet datum sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 364v 08 za 23-03-1392. 

Henricus Stierken zv Willelmus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stierken filius Willelmi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 364v 09 za 23-03-1392. 

Johannes van den Berge van Dommellen maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan met de goederen van Theodericus Buc Houbraeths 

soen van Broechoven en diens kinderen. 

 

Johannes van den Berge de Dommellen omnes vendiciones et alienaciones 

factas cum bonis Theoderici Buc Houbraeths soen de (dg: Broekh) 

Broechoven et eius liberorum calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 A 13 p. 365. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 23-03-1392. 

 Quarta post letare: woensdag 27-03-1392. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 Tercia post letare: dinsdag 26-03-1392. 

 in crastino annunciacionis Marie virginis anno nonagesimo secundo 

  mensis marcii pontificis Bonifacii noni anno tercio: 

  dinsdag 26-03-1392. 

 anno Domini Mo CCC XC tercio mensis junii die penultima: 

  zondag 29-06-1393. 

 

BP 1179 p 365r 01 za 23-03-1392. 

(dg: en erfcijnzen van 20 schelling, die). 

 

(dg: atque hereditarii census XX solidorum monete solvendi hereditarie 

quos s). 

 

BP 1179 p 365r 02 za 23-03-1392. 

Margareta dvw Johannes Peelken schoenmaker verkocht aan Johannes van 

Helvoert zvw Henricus gnd Wouten Ver Nennen soen kramer (1) een kamer met 

ondergrond en tuin achter de kamer gelegen, uit een erfgoed met gebouwen, 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Willelmus 

Vrancke enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Vucht anderzijds, te 

weten de kamer naast erfgoed van wijlen Willelmus, zoals afgepaald en aan 

voornoemde Margareta gekomen na gerechtelijke erfdeling57, van voornoemd 

erfgoed met zijn gebouwen, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Stephanus van Wetten beloofd had aan voornoemde Margareta, gaande uit het 

huis naast voornoemde kamer gelegen, met ondergrond en tuin, zoals dit huis 

met ondergrond en tuin aan voornoemde Stephanus na erfdeling gekomen was. 

 

Margareta filia quondam Johannis Peelken sutoris cum tutore quandam 

cameram cum eius fundo et cum orto retro dictam [cameram situato] ....... 

....... (dg: cuiusdam) scilicet de quadam hereditate cum suis edificiis 

sita in Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem quondam Willelmi 

(dg: fi) Vrancke ex uno et inter h[ereditatem] quondam Walteri de Vucht 

ex alio scilicet illam cameram cum suo fundo et orto retro dictam cameram 

situato que camera predicta cum dictis [fundo] et orto sita est contigue 

iuxta hereditatem dicti quondam Willelmi prout (dg: ibi) huiusmodi camera 

predicta cum suo fundo atque ortus predicti sunt limitati et dicte 

Margare[te] mediante (dg: here) divisione facta per judicem in Busco de 

dicta (dg: domo) hereditate cum eius (dg: fu) edificiis cessit in partem 

                         
57 Zie ← BP 1176 f 208v 12 wo 08-05-1381, gerechtelijke verdeling van het 

erfgoed. 
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prout in litteris (dg: h) atque hereditarium censum XX [58solidorum] 

monete quem (dg: dicta M) Stephanus de Wetten dare et solvere tenetur 

(dg: here) dicte Margarete hereditarie de et ex domo (dg: et area) dicte 

camere adiacente cum eius fundo et orto prout (dg: dicte) huiusmodi (dg: 

area et ortus) domus cum suo fundo et ortus dicto Stephanus! mediante 

predicta divisione in partem! prout in dictis litteris continetur 

hereditarie vendidit Johanni de Helvoert filio quondam Henrici #?dicti# 

Wouten Ver Nennen soen institori supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Raet datum sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 365r 03 za 23-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Margareta een n-erfcijns van 4 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, voor het eerst met Kerstmis (wo 25-12-1392), gaande uit voornoemde 

kamer met ondergrond en tuin. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicte Margarete 

hereditarium censum (dg: quatuor censum) quatuor librarum monete mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini [ex] 

dicta camera cum eius fundo et orto. Testes datum supra. T. 

 

BP 1179 p 365r 04 za 23-03-1392. 

(dg: Voornoemde Margareta droeg voornoemde cijns over aan Gerardus van Uden 

tbv Henricus en Arnoldus Stamelart, kvw Henricus van Uden). 

 

T. 

(dg: Dicta Margareta cum tutore dictum censum supportavit Gerardo de Uden 

ad opus Henrici et Arnoldi Stamelart liberorum quondam Henrici de Uden 

promittens cum ratam servare). 

 

BP 1179 p 365r 05 za 23-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Margareta een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (di 

24-06-1393). 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicte Margarete) se daturum et soluturum 

dicte Margarete hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie (dg: 

mediatim) nativitatis (dg: Domini ex premissis) Johannis et primo termino 

a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 06 wo 27-03-1392. 

Voornoemde Margareta droeg voornoemde cijns over aan Gerardus van Uden tbv 

Henricus en Arnoldus Stamelart, kvw Henricus van Uden de jongere. 

 

Dicta Margareta dictum censum supportavit Gerardo de Uden ad opus Henrici 

et Arnoldi Stamelart liberorum quondam Henrici de Uden junioris 

promittens cum tutore servare. Testes Aa et Raet datum quarta post 

letare. 

 

BP 1179 p 365r 07 wo 27-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Margareta een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicte Margarete 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

                         
58 Aanvulling op basis van BP 1176 f 208v 12. 
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BP 1179 p 365r 08 do 28-03-1392. 

Voornoemde Margareta droeg voornoemde cijns over aan Theodericus Mangelart. 

 

Dicta Margareta cum tutore dictum censum supportavit Theoderico (dg: 

Mang) Mangelart promittens cum tutore ratam servare. Testes Aa et Raet 

datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 365r 09 do 28-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Margareta een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Besnijdenis te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicte Margarete 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie in festo 

circumcisionis ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 10 wo 27-03-1392. 

Voornoemde Margareta droeg voornoemde cijns over aan Ludingus van Uden. 

 

Dicta Margareta dictum censum supportavit (dg: Gerardo de Uden ad opus m 

Jacobi filii quondam Gerardi Jacob de Uden promittens ratam servare) 

Ludingi! de Uden. Testes Aa et Raet datum quarta post letare. 

 

BP 1179 p 365r 11 wo 27-03-1392. 
Deze reeks wordt voortgezet met BP 1179 p 365r 21 do 28-03-1392, waarin  delen worden verkocht 

van de cijns van 4 pond (BP 1179 p 365r 03 za 23-03-1392). 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoopster 50 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (di 01-10-1392) en de 

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

 

Dictus emptor promisit dicte venditrici (dg: XXV Holl) quinquaginta 

Hollant gulden seu valorem mediatim Remigii et mediatim Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 12 wo 27-03-1392. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen verkocht aan Katherina van Blaertem, 

voor de duur van haar leven, een kamer met ondergrond en toebehoren van een 

zeker huis en erf van voornoemde Theodericus, in Den Bosch, in het straatje 

gnd Triniteit, tussen erfgoed van Gerardus van Eijcke enerzijds en erfgoed 

van wijlen Arnoldus Last anderzijds, te weten de kamer direct naast 

voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus Last enerzijds en de tussenmuur in 

voornoemde huis anderzijds, en een afvoer achter voornoemde kamer, zoals 

voornoemde Katherina van Blaertem die tegenwoordig bezit. Voornoemde 

Theodericus zal de goot tussen voornoemd huis en het woonhuis van 

voornoemde Theodericus gedurende het leven van voornoemde Katherina 

onderhouden. Voornoemde Katherina zal de kamer in wanden en dak 

onderhouden. 

 

Theodericus (dg: Ba) filius quondam Johannis Bathen soen quandam cameram 

cum eius fundo #et attinentiis# (dg: sitam in Buscoducis in) cuiusdam 

domus et aree dicti Theoderici site in Busco in (dg: loco dicto) #viculo 

dicto# Triniteijt inter hereditatem Gerardi de Eijcke ex uno et inter 

hereditatem (dg: ex liberorum) quondam Arnoldi Last ex alio scilicet 

illam cameram cum suo fundo et attinentiis que sita est contigue iuxta 

dictam dicti! quondam Arnoldi Last ex (dg: ...) uno et inter parietes 

interstitiales in dicta domo consistentes ex alio prout (dg: .. Katherina 

de Blaerthem ad presens huiusmodi cameram cum suo fundo ad p poss et 

attinentias possidet et inhit.. inhabitat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicte Katherine ab eadem ad suam vitam p et non) et quandam 

cloacam sitam retro dictam cameram prout (dg: dicta) Katherina de 

Blaertem huiusmodi cameram cum suo fundo et attinentiis #et cloacam# ad 

presens possidet et inhabitat #simul cum medietate dictorum parietum (dg: 

interstitialium) interstitialium# ut dicebat hereditarie (dg: supportavit 
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dicte) vendidit dicte Katherine ab eadem (dg: ad) quoad vixerit #libere# 

possidendam et habendam et non ultra promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tali condicione annexa quod (dg: dictus) dicta (dg: 

Katherina) #Theodericus# guttarium dictum gote consistens inter dictam 

domum et inter domum habitationis dicti Theoderici ad vitam dicte 

Katherine in bona disposicione observabit sic quod dicte Katherine et 

dicte camere ad vitam dicte Katherine dampna exinde non eveniant item 

quod dicta Katherina dictam cameram (dg: eius) ad eius vitam de tecto et 

(dg: parietibus) parietibus in tam bona disposicione observabit sicut 

sunt pro presenti pericula ignis et venti exclusis! ut mutuo promiserunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 13 di 26-03-1392. 

Willelmus Tolinc verkocht aan Reijnerus Loden zvw Albertus een n-erfcijns59 

van 7 pond geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande uit een stenen huis 

en erf van verkoper, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

Goeswinus zvw Andreas van Bernheze enerzijds en erfgoed van wijlen Adam gnd 

Tesschemaker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 9 pond oude moneta aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini. 

 

Willelmus (dg: Tolinc) Tolinc hereditarie vendidit Reijnero (dg: Ard) 

Loden filio quondam Alberti hereditarium censum septem librarum monete 

solvendum hereditarie Martini ex domo lapidea et area (dg: si) cum suis 

attinentiis dicti venditoris sita in Busco ad forum inter hereditatem 

Goeswini filii #quondam# Andree de (dg: B) Bernheze ex uno et inter 

hereditatem quondam (dg: q) Ade dicti Tesschemaker ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis #censu# domini ducis et hereditario censu novem (dg: 

li) librarum antique monete Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Neijnsel et Jacobus datum tercia 

post letare. 

 

BP 1179 p 365r 14 di 26-03-1392. 

Jacobus van Berze van der Horst maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Martinus van der Donc van 

Mierle. 

 

Jacobus van Berze van der Horst omnes vendiciones et alienaciones factas 

cum bonis quondam (dg: Arnoldi) Martini van der Donc #de Mierle# 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 15 di 26-03-1392. 

Johannes van Ollant zv Johannes van Ollant verkocht aan Alardus Wisschart 

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

wijlen Rijxkinus Bijnhuus enerzijds en een straatje dat loopt van de 

Hinthamerstraat naar de plaats gnd Papenhuls anderzijds, 54 voet lang, af 

te meten vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts, met de helft van de 

tussenwand tussen voornoemd huis en erf en een ander erfgoed van 

eerstgenoemde Johannes, achter eerstgenoemd huis en erf gelegen, voornoemd 

huis en erf, en andere erfgoederen van verkoper belast met (1) de 

hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan hr Henricus 

Buc, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan erfg vw Jacobus Aven 

soen, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan het Geefhuis in Den 

Bosch, (5) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan dekaan en kapittel, 

welke cijnzen vanaf nu uit voornoemd huis en erf betaald zullen moeten 

worden. 

 

Johannes de Ollant filius Johannis de Ollant domum et aream sitam in 

Busco in vico Hijnthamensi inter (dg: po hereditatem conventus sancte 

                         
59 Zie → BP 1179 p 147r 04 za 30-03-1392, verwerking door Andreas zvw Arnoldus zv Lambertus 
bakker van het recht tot vernaderen. 
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Clare ex uno et inter hereditatem) hereditatem quondam (dg: Rijch) 

Rijxkini Bijnhuus et inter communem viculum tendentem a vico Hijnthamensi 

versus locum dictum Papenhuls ex alio (dg: te) et que domus et area 

continet LIIII pedatas in longitudine mensurando a dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum (dg: hereditarie vendidit) simul cum medietate 

parietis interstitialis stantis inter dictam domum et aream et inter (dg: 

resid) aliam hereditatem primodicti Johannis retro primodictam domum et 

aream situatam ut dicebat hereditarie vendidit Alardo Wisschart 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis ex dicta domo et area et aliis (dg: dicti) hereditatibus 

dicti venditoris ibidem sitis de jure solvendo atque hereditario censu 

(dg: sex librarum monete e) XL solidorum monete domino Henrico Buc et 

hereditario censu XL solidorum monete (dg: d) heredibus quondam Jacobi 

Aven soen et hereditario censu XX solidorum monete mense sancti spiritus 

in Busco et hereditario censu XXti solidorum monete decano et capitulo ex 

dicta (dg: .) domo et area et ex aliis hereditatibus dicti venditoris 

ibidem sitis de jure solvendis #nunc ex dicta domo et area solvendis# 

tali condicione quod dictus (dg: emptor et ..) dictus paries 

interstitialis erit et permanebit perpetue communis dictis emptori et 

venditori et quod dicti emptor et venditor dictum parietem interstitiale 

perpetue in bona disposcione observabunt sub eorum communibus expensis 
?ut ex utraque parte recognoverunt et promiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 16 di 26-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 9 pond 

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

voor het eerst met Kerstmis (wo 25-12-1392), gaande uit voornoemd huis en 

erf. 

 

+. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium censum novem librarum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini ex dicta domo et 

area. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 17 di 26-03-1392. 

Alardus van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

Alardus de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 18 di 26-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 30 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXX Gelre (dg: fo) 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 365r 19 di 26-03-1392. 

En hij kan voornoemde cijns van 9 pond, geheel of deels, terugkopen 

gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392), elk pond 

met 10 Gelderse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar van 

wederkoop in verhouding tot de verstreken tijd. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Johannes van den Kloot, Alardus van Berlikem en Johannes 

van Eel. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum novem librarum ad spacium (dg: trium .) 

trium annorum post festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus (dg: cum) in parte vel 
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in toto ?semel vel (dg: pluribus vicibus) distinctim quamlibet (dg: ..) 

libram dicti census cum (dg: X) decem Gelre gulden seu valorem et 

arrestadiis et cum censu anni (dg: -s) redempcionis pro rata temporis. 

Acta in camera presentibus Johanne de Globo Alardo de Berlikem et Johanne 

de Eel testibus datum in crastino annunciacionis Marie virginis anno 

nonagesimo secundo mensis marcii die predicta hora vesperarum (dg: ponti) 

pontificis Bonifacii noni anno tercio. 

 

BP 1179 p 365r 20 zo 29-06-1393. 

Voornoemde Alardus droeg voornoemd recht tot wederkoop over aan Jacobus 

nzvw Egidius van Ghele. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Walterus 

Coptiten, Yvels van Berlikem en Jacobus Bloemken van Aken. 

 

Dictus Alardus dictum jus redimendi supportavit Jacobo filio naturali 

quondam Egidii de Ghele ut in forma. Acta in camera presentibus Waltero 

Coptiten et Yvels de Berlikem et Jacobo (dg: de) Bloemken de Aquis (dg: 

acta in) anno Domini Mo CCC XC tercio mensis junii die penultima hora 

none. 

 

BP 1179 p 365r 21 do 28-03-1392. 
Dit contract is kennelijk een vervolg van de reeks die eindigde met BP 1179 p 365r 11 wo 27-

03-1392; eigenlijk van BP 1179 p 365r 03 za 23-03-1392, waarin de cijns van 4 pond wordt 

verkocht. 

Voornoemde Margareta droeg over aan Gerardus van Uden een n-cijns van 20 

schelling geld uit voornoemde cijns van 4 pond. 

 

T. 

Dicta Margareta cum tutore hereditarium censum XX solidorum monete de 

dicto censu quatuor librarum supportavit Gerardo de Uden promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Aa et Raet datum quinta post le[tare]. 

 

BP 1179 p 365r 22 do 28-03-1392. 

Voornoemde Margareta droeg over aan Ludingus zvw Jacobus van Uden een 

n-erfcijns van 20 schelling geld uit voornoemde cijns van 4 pond. 

 

Dicta Margareta cum tutore hereditarium censum XX solidorum monete de 

dicto censu quatuor #librarum# supportavit Ludingo filio quondam Jacobi 

de Uden promittens cum tutore ratam servare. 

 

BP 1179 p 365r 23 do 28-03-1392. 

Voornoemde Margareta droeg over aan Walterus van Oekel, tbv de armen in een 

gasthuis in Den Bosch, in een straat die loopt naast erfgoed van Hubertus 

Steenwech, een n-erfcijns van 20 schelling geld, uit voornoemde cijns van 4 

pond. 

 

Dicta Margareta cum tutore hereditarium censum XX solidorum monete de 

dicto censu quatuor librarum supportavit Waltero de Oekel ad opus 

pauperum pro tempore decumbentium in hospitali sito in Busco in vico 

tendente iuxta hereditatem Huberti Steenwech promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 B 01 p. 366. 

 Quarta post letare: woensdag 27-03-1392. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 

BP 1179 p 366v 01 wo 27-03-1392. 

....... van den Ham ev Luijtgardis, Gerardus van Revoert ev Margareta, 

Willelmus van den ?Bossche ev Oeta, en Danijel zv Johannes gnd Stoutheijt 

ev Mechtildis, dvw Henricus die Clercke van Maerle, verkochten aan 

Theodericus die Clercke zvw voornoemde Henricus die Clercke alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van Jacobus die Clercke zvw 

voornoemde Henricus die Clercke resp. die aan hen zullen komen na 
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overlijden van Aleijdis Moerwaters wv voornoemde Jacobus die Clercke, zowel 

in Den Bosch gelegen als in de villicatio van de Bosch, en onder Poppel, 

uitgezonderd alle geldsommen, die aan hen door wijlen voornoemde Jacobus 

die Clercke in zijn testament waren gelegateerd. 

 

....... van den Ham maritus et tutor Luijtgardis sue uxoris Gerardus de 

Revoert maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris Willelmus van den 

[?Bo]ssche maritus et tutor Oete (dg: sue f) sue uxoris et Danijel (dg: 

dicti) filius Johannis dicti Stoutheijt maritus et tutor Mechtildis sue 

uxoris filiarum quondam Henrici die Clercke de Maerle omnia bona 

#hereditaria# eis 4or et suis uxoribus de morte (dg: d) quondam (dg: Joh) 

Jacobi die Clercke filii quondam Henrici die Clercke pedicti successione 

advoluta et post mortem Aleijdis Moerwaters relicte eius quondam Jacobi 

die Clercke successione advolvenda quocumque locorum tam in Busco quam in 

villicacione oppidi de Busco quam infra (dg: di) parochiam de (dg: ?W) 

Puppel sita ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# 

(dg: He) Theoderico die (dg: Haen) #Clercke# filii! dicti quondam Henrici 

die Clercke promittentes super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et suarum uxorum et quorumcumque heredum 

dictarum suarum uxorum deponere. Testes. 

 

BP 1179 p 366v 02 wo 27-03-1392. 

salvis tamen eis et reservatis omnibus (dg: bonis) pecuniarum summis eis 

et dictis suis uxoribus per dictum quondam Jacobum die Clercke legatis in 

suo testamento. Testes Aa et Raet datum quarta post letare. 

 

BP 1179 p 366v 03 wo 27-03-1392. 

Walterus Nerinc en zijn vrouw Elizabeth van Halle droegen over aan Johannes 

Heijme, tbv kapel en gasthuis in Den Bosch, aan de Vughterdijk, een stukje 

erfgoed, 14 voet breed, in Den Bosch, bij de Vughterdijk, aan hem verkocht 

door Albertus gnd Abe zvw Petrus gnd Coenen soen van Bucstel. 

 

Walterus Nerinc #maritus legitimus Elizabeth (dg: die) de Halle sue 

uxoris et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum suo tutore# quandam 

particulam hereditatis quatuordecim pedatas in latitudine continentem 

sitam in Busco (dg: ad) apud aggerem vici Vuchtensis venditam sibi ab 

Alberto dicto Abe filio quondam Petri dicti Coenen soen de Bucstel prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Johanni Heijme ad capelle et 

hospitalis sitarum in Busco ad aggerem Vuchtensem (dg: promittens ratam 

servare) cum litteris et #aliis# jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Aa et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1179 p 366v 04 wo 27-03-1392. 

Mr Gheerlacus zvw Johannes van Ghemert droeg over aan zijn broers Johannes 

en Hubertus, tbv hen en jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt, alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders. De brief 

overhandigen aan voornoemde jkvr Mabelia. 

 

Magister Gheerlacus filius quondam Johannis de Ghemert omnia et singula 

sua bona mobilia immobilia hereditaria atque parata sibi de mote quondam 

suorum parentum successione advolutam quocumque locorum consistentia sive 

sita hereditarie supportavit (dg: ..) Johanni et Huberto suis fratribus 

ad opus eorum et ad opus domicelle Mabelie (dg: de L) relicte quondam 

Leonii de Langvelt seu ad opus alterius eorundem promittens ratam 

servare. Testes Aa et Neijnsel datum supra. Tradetur littera dicte 

domicelle Mabelie. 

 

BP 1179 p 366v 05 wo 27-03-1392. 

Voornoemde mr Gheerlacus zvw Johannes van Ghemert machtigde zijn broers 

Johannes en Hubertus en jkvr Mabelia van Langvelt zijn renten, tegoeden etc 
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te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus magister Gheerlacus (dg: promisit) dedit Johanni Huberto et (dg: 

dol) suis fratribus et domicelle Mabelie de Langvelt seu eorum alteri 

potestatem monendi etc suos redditus credita etc et sua bona regendi etc 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 366v 06 wo 27-03-1392. 

Theodericus van Haren zv Johannes van Haren beloofde aan Johannes van 

Velthusen 14 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-

06-1392) te betalen, op straffe van 6 gulden. De brief overhandigen aan 

Goeswinus van Dijesen. 

 

Theodericus de Haren filius Johannis de Haren promisit Johanni de (dg: 

Vel) Velthusen XIIII Gelre gulden (dg: gu) seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos (dg: p) sub pena sex gulden. Testes datum 

supra. Tradetur littera Goeswino de Dijesen. 

 

BP 1179 p 366v 07 do 28-03-1392. 

Johannes van den Berghe van Dommellen droeg over aan Goeswinus Moedel nzvw 

hr Thomas van Sceepstal eertijds scolasticus van Sint-Oedenrode, ev 

Margareta dvw Antonius van der Weteringen, het vruchtgebruik in ¼ deel dat 

aan voornoemde Margareta gekomen was na overlijden van Marina dvw 

voornoemde Antonius, eertijds ev voornoemde Johannes van den Berge, resp. 

dat aan voornoemde Margareta zal komen na overlijden van voornoemde 

Johannes van den Berge, in de helft van een huis en erf in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Korenburg, tussen 

erfgoed van Nijcholaus Coel van Maerheze smid enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Asinari anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

-. 

Johannes van den Berghe de Dommellen suum usufructum sibi competentem in 

una quarta parte que Margarete filie quondam Antonii van der Weteringen 

de morte quondam Marine filie dicti quondam Antonii uxoris olim dicti 

Johannis van den Berge successione est advoluta et post mortem dicti 

Johannis van den Berge successione advolvenda de medietate domus et aree 

sita in Busco in viculo tendente a vico scriniparorum versus (dg: fo) 

pontem bladi inter hereditatem Nijcholai #Coel# de Maerheze fabri ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Asinari ex alio scilicet illius (dg: 

hereditatis) medietatis que heredibus dicte quondam Marine de morte dicte 

quondam (dg: Marie) Marine successione advoluta et post mortem dicti 

Johannis advolvetur ut dicebat legitime supportavit Goeswino Moedel 

naturali filii! quondam domini Thome de Sceepstal scolastici olim de Rode 

sancte (dg: .) Ode marito legitimo dicte Margarete promittens ratam 

servare. Testes Willelmus et Tijt datum quinta post letare. Tradetur 

littera dicto Johanni. 

 

BP 1179 p 366v 08 do 28-03-1392. 

Albertus zvw Willelmus van Vlimen verkocht aan Johannes van der Heijden een 

erfgoed, gnd een gemein, in Maren, ter plaatse gnd die Gansheuvel, tussen 

voornoemde Johannes van der Heijden enerzijds en Elizabeth dvw Leonius van 

Kessel anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. De brief 

overhandigen aan hem of aan Lodevicus Goeswijns soen. 

 

Solvit. 

Albertus filius quondam Willelmi de Vlimen hereditatem dictam een gemeijn 

ad se spectantem sitam in parochia de Maren in loco dicto die Ganshoevel 

inter hereditatem Johannis van der Heijden ex alio! et inter hereditatem 

Elizabeth filie quondam Leonii de Kessel ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Joh) dicto Johanni van der Heijden promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis Zegediken et aquductis ad 
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hanc spectantibus de jure. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post 

letare. Tradetur littera (dg: sibi) sibi vel Lodevico Goeswijns soen. 

 

BP 1179 p 366v 09 do 28-03-1392. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle, Johannes van Hedel en voornoemde 

Nijcholaus van Baerle beloofden aan Aleijdis Moerwaters wv Jacobus die 

Clercke 75 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jacobus (do 25-07-1392) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392). 

 

Hermannus filius Nijcholai (dg: -s) de Baerle Johannes de Hedel et dictus 

Nijcholaus de Baerle promiserunt Aleijdi Moerwaters relicte quondam 

Jacobi die Clercke (dg: septu) septuaginta quinque Engels (dg: n) nobel 

seu valorem (dg: ad) mediatim Jacobi et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 366v 10 do 28-03-1392. 

Hermannus en Johannes beloofden Nijcholaus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Hermannus et Johannes promiserunt Nijcholaum indempnem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 366v 11 do 28-03-1392. 

Desrijds had Henricus gnd Roentmans soen van Vessem verkocht aan 

Theodericus zvw Heijlwigis gnd Rose van Berze dekker een b-erfpacht van ½ 

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

(1) een huis, erf, tuin, en aangelegen stuk land en stuk beemd, in Vessem, 

tussen Henricus zvw Petrus gnd Snider enerzijds en Elizabeth gnd Roentwijf 

anderzijds. Voornoemde Henricus Roentmans soen stelde thans voor voornoemde 

Theodericus mede tot onderpand (2) 3 lopen roggeland, in Vessem, tussen de 

gemeint enerzijds en wijlen Henricus gnd Marien soen anderzijds, welke 3 

lopen eerstgenoemde Henricus voor schepenen van Oerle verworven had van 

Mijchael ?zvw Henricus Marien soen, reeds belast met 6 penning cijns aan 

het huis van Postel. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus dictus Roentmans soen de Vessem 

hereditarie vendidisset Theoderico filio quondam Heijlwigis dicte (dg: 

Rode) Rose de Berze (dg: ?tinctori) #tector# hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto atque pecia 

terre et pecia prati eis adiacentibus sitis in parochia de Vessem inter 

hereditatem Henrici filii quondam Petri dicti Snider ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte Roentwijf ex alio prout in litteris constitus 

igitur coram scabinis infrasciptis dictus Henricus Roentmans soen tres 

(dg: lo) lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Vessem inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem quondam Henrici dicti Marien 

soen ex alio quas tres lopinatas terre primdictus Henricus erga 

Mijchaelem !quondam Henrici Marien soen coram scabinis de Oerle 

acquisiverat ut dicebat dicto Theoderico simul !premissis #pro solucione 

dicte paccionis# ad pignus imposuit promittens super omnia (dg: 

warandiam) et obligationem deponere exceptis (dg: exce) sex denariis 

census domui de Postula exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 366v 12 do 28-03-1392. 

Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan Bruijstinus zv Johannes van den 

Cruijs van Vlierden 2 bunder beemd, in Deurne, ter plaatse gnd in den Wijer 

bi die Wijnmolen, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Scillinc, met een 

eind strekkend aan Zegherus van Vlierden en met het andere eind aan de 

plaats gnd de Kleine Wier. 
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Johannes Scillinc de Helmont duo bonaria prati sita in parochia de Doerne 

in loco dicto in den Wijer bi die Wijnmolen inter hereditatem dicti 

Johannis Scillinc ex utroque latere coadiacentem tendentia cum uno fine 

ad hereditatem (dg: Bele) Zegheri de Vlierden et cum reliquo fine ad 

locum dictum den Cleijnen Wier ut dicebat hereditarie vendidit Bruijstino 

filio Johannis van den Cruijs de Vlierden promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1179 p 366v 13 do 28-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 33½ Hollandse gulden of 

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

 

(dg: Theodericus) Dictus emptor promisit (dg: s) dicto !emptori XXXIII et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 366v 14 do 28-03-1392. 

Theodericus zvw Heijlwigis gnd Raso van Berze dekker deed tbv Enghelberna 

wv Mijchael zvw Henricus Marien soen afstand van een huis zonder 

ondergrond, op een erfgoed van Henricus gnd Roentmans soen van Vessem, 

gelegen in Vessem, tussen Henricus zvw Petrus die Snijder enerzijds en 

Elizabeth gnd Roentwijf anderzijds, en van het recht, dat aan hem en aan 

zijn zoon Henricus behoort, in voornoemd huis zonder ondergrond. 

 

Theodericus filius quondam (dg: Th) Heijlwigis dicte Raso de Berze 

#tector# super domo sine fundo consistente supra hereditatem Henrici 

dicti Roentmans soen de Vessem que hereditas est in parochia de Vessem 

inter hereditatem Henrici filii quondam Petri die Snijder ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte Roentwijf ex alio et super toto jure sibi et 

Henrico eius filio in dicta domo sine fundo competente ad opus 

Enghelberne (dg: f) relicte quondam Mijchaelis filii quondam Henrici 

Marien soen renunciavit promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti Henrici sui filii 

deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 B 02 p. 367. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 

BP 1179 p 367r 01 do 28-03-1392. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Luijtgardis wv Laurencius van Vaelbeec 24 

Gelderse gulden ....... ....... met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te 

betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit super omnia Luijtgardi (dg: de Vae) relicte 

quondam Laurencii de Vaelbeec XXIIII Gelre gulden ....... ....... ....... 

....... ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Willelmus et Neijnsel datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 367r 02 do 28-03-1392. 

Arnoldus Colen soen verkocht aan Gerardus jongere zvw Godefridus Heerken 1 

morgen land in Hees, tussen Willelmus van Kriekenbeke enerzijds en 

voornoemde Gerardus Heerken anderzijds, zoals deze morgen aan voornoemde 

Arnoldus Colen soen eertijds ten deel gevallen was uit de gemeint, belast 

met sloten en afscheidingen. 

 

Arnoldus Colen soen unum iuger terre situm in parochia de Hees (dg: int 

in quodam campo sito) inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex uno et 

inter hereditatem Ge[rardi] juniori! filii Godefridi quondam Heerken ex 

alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit dicto Gerardo Heerken pro) 

prout ibidem situm est et (dg: ad) dicto Arnoldo Colen soen olim cessit 
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de (dg: coi) communitate in sortem ut dicebat #vendidit# dicto Gerardo 

Heerken (dg: cessit in partem) promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis fossatis sepibus ad hoc spectantibus ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 03 do 28-03-1392. 

Marcelius gnd Ridderken ev Elizabeth dv Margareta dvw Johannes gnd Snobbe 

verkocht aan Hubertus Steenwech een b-erfpacht60 van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande uit goederen van Adam gnd 

Buef, in Berkel, in Den Bosch te leveren, welke pacht Gertrudis dvw 

Henricus gnd Snobbe, tbv Heijlewigis sv voornoemde Gertrudis, verworven had 

van jkvr Aleijdis van de Dijk sv Johannes van Neijnsel, en welke pacht 

voornoemde Margareta geschonken61 had aan haar voornoemde schoonzoon 

Marcelius en diens vrouw Elizabeth. 

 

Marcelius dictus Ridderken maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie (dg: quondam) Margarete filie quondam Johannis dicti Snobbe 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree apostoli de bonis Ade dicti (dg: Boef s) 

Buef sitis in Berkel et in Busco tradendam et deliberandam quam paccionem 

Gertrudis filia quondam Henrici dicti Snobbe ad opus Heijlewigis sororis 

ipsius Gertrudis erga domicellam Aleijdem de Aggere sororem Johannis de 

Neijnsel acquisiverat prout in litteris et quam paccionem dicta Margareta 

(dg: dederat) supportaverat dicto Marcelio (dg: cum) suo genero cum dicta 

Elizabeth sua uxore nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris 

hereditarie vendidit Huberto Steenwech supportavit cum litteris et aliis 

et jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum quondam domini 

Theoderici de Beke et quorumque heredum dicte Margarete deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 04 do 28-03-1392. 

Godefridus Meijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Meijs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 05 do 28-03-1392. 

Emondus en Zeghewigis, kv Theodericus van den Ouverscoet droegen over aan 

Agnes wv voornoemde Theodericus van den Ouverscoet het deel, dat aan hen en 

hun zuster Yda dvw voornoemde Theodericus behoort, in 4 stukken land, in 

Bakel, (1) gnd die Lange Akker, tussen wijlen voornoemde Theodericus van 

den Ouverscoet enerzijds en kvw Arnoldus Ghiben soen anderzijds, (2) gnd 

dat Vlas Lendenken, beiderzijds tussen voornoemde kvw Arnoldus Ghiben soen, 

(3) die Driesse Eghde, tussen Gerardus van Amstel en voornoemde kvw 

Arnoldus Ghiben soen enerzijds en elders in het rond de gemeint, (4) gnd 

die Hellink, ter plaatse gnd die Beke, tussen wijlen voornoemde Theodericus 

van den Ouverscoet enerzijds en Johannes gnd Ghiben soen anderzijds, aan 

wijlen voornoemde Theodericus van den Ouverscoet in pacht uitgegeven door 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van den Scaut. Voornoemde Yda zal, zodra 

ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Solvit. 

(dg: Agnes relicta quondam Theoderici dicti van den Ouverscoet Emondus et 

Zeghewigis e liberorum dictorum Agentis et quondam Theoderici cum tutore) 

#Emondus et Zeghewigis liberi Theoderici van den Ouvers[c]oet cum tutore 

totam partem et omne jus eis et Yde sue sorori filie dicti quondam 

Theoderici competentes in# quatuor pecias (verbeterd uit peciis) terre 

sitas in parochia de Bakel quarum una dicta die Lange Acker inter 

                         
60 Zie → BP 1181 p 209r 08 do 07-11-1398, de pacht wordt gemaand. 
61 Zie ← BP 1179 p 359r 10 vr 15-03-1392, schenking van deze pacht. 
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hereditatem dicti quondam Theoderici van den (dg: Oude) Ouverscoet ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Ghiben soen ex alio 

secunda (dg: inter) dicta dat Vlas Lendenken inter hereditatem dictorum 

liberorum dicti quondam Arnoldi Ghiben soen ex utroque latere coadiacens 

tercia die Driessche Egh-(?dg: i)-de inter hereditatem (dg: dicti) 

Gerardi de Amstel et dictorum liberorum dicti quondam Arnoldi Ghiben soen 

ex uno et inter communitatem alibi circumquaque coadiacentem et quarta 

dicta (dg: dat) die Hellinc ad locum dictum die Beke inter hereditatem 

dicti quondam Theoderici van den Ouverscoet ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Ghiben soen ex alio sunt site datas ad pactum dicto 

quondam Theoderico van den Ouverscoet #a Gerardo de Amstel filio quondam 

Henrici van den Scaut# prout in litteris hereditarie (dg: vendiderunt) 

hereditarie supportaverunt Agneti telicte dicti quondam Theoderici van 

den Ouverscoet cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare 

et (dg: obligationem ex parte eorum deponere) et quod ipsi dictam Ydam 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit facient renuniare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 367r 06 do 28-03-1392. 

De broers Ghisbertus en Johannes, kvw Bernijerus gnd Hoernkens soen, 

verkochten aan Johannes Blaffart (1) een stuk beemd, in Erp, ter plaatse 

gnd in die Heze Beemde, tussen Leonius zvw Petrus van Erpe enerzijds en 

Arnoldus Hoernkens anderzijds, (2) een vracht hooiland, in Erp, ter plaatse 

gnd in die Worme, tussen Johannes Bloijs enerzijds en Ghibo van den Waude 

anderzijds, (3) een b-erfpacht, van in een jaar 2 lopen rogge en in het 

andere jaar 1½ lopen rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, 

gaande uit een hofstad, behorend aan Wautgherus Metten soen, in Erp, tussen 

de gemeint enerzijds en Elizabeth Wellens anderzijds. 

 

Ghisbertus et Johannes fratres liberi quondam Bernijeri dicti Hoernkens 

soen peciam (dg: ter) prati sitam in parochia de Erpe in loco dicto in 

die Heze Beemde inter hereditatem Leonii filii quondam Petri de Erpe ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Hoernkens ex alio item unam plaustratam 

feni sitam in dicta parochia in loco dicto in die Worme inter hereditatem 

Johannis Bloijs ex uno et inter hereditatem Ghibonis van den Waude ex 

alio item hereditariam paccionem de qua uno anno (dg: unum sextarium et 

alio anno) duo (dg: lop) lopina siliginis et (dg: re) altero anno unum et 

dimidium lopinum! siliginis mensure de Erpe (dg: solven) quam #paccionem# 

solvendam habuit hereditarie purificationis et in (dg: .) Erpe tradendam 

ex (dg: do) domistadio spectante ad Wautgherum Metten soen sito in 

parochia predicta inter (dg: here) communitatem ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Wellens ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni Blaffart promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes 

Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 07 do 28-03-1392. 

Johannes Spiker zv Arnoldus Hoernken vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Johannes Spiker filius Arnoldi Hoernken prebuit (dg: et reportavit) et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 08 do 28-03-1392. 

(dg: Voornoemde koper beloofde aan) {mogelijk wordt hier bedoeld: Johannes 

Spiker zv Arnoldus Hoernken beloofde aan} voornoemde verkopers 60 Gelderse 

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

 

(dg: Dictus emptor promisit super omnia) dictis venditoribus sexaginta 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. 
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BP 1179 p 367r 09 do 28-03-1392. 

Theodericus zvw Theodericus van der Hoeven verkocht aan Mijchael zv 

Beltkinus van den Kerchoven een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit alle erfgoederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn vader, gelegen onder 

Oirschot in de herdgang van Best. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici van der Hoeven hereditarie vendidit 

Mijchaeli filio (dg: W) Beltkini van den Kerchoven hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam ex omnibus hereditatibus sibi de 

morte (dg: q dicti) dicti quondam Theoderici van der Hoeven sui patris 

successione advolutis quocumque locorum infra parochiam de Oerscot in 

pastoria de Best situatis ut dicebat promittens (dg: w) super omnia 

warandiam (dg: p ex pre) et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes (dg: da) Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 10 do 28-03-1392. 

Heijlwigis dvw Johannes die Heect wv Gerardus Hadewigen soen, Johannes, zv 

voornoemde Heijlwigis en wijlen Gerardus, en Elizabeth dvw voornoemde 

Johannes die Heect verkochten aan Willelmus Mersman wonend ter plaatse gnd 

Vorstenbos een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (dg: een huis en tuin in Nistelrode, ter 

plaatse gnd op Vorstenbos, achter) alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Heijlwigis gekomen waren na overlijden van haar broer Johannes zvw 

voornoemde Johannes Heect, gelegen onder Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, en onder Veghel of elders, reeds belast met de onraad. 

 

Heijlwigis filia quondam Johannis die (dg: Hee) Heect relicta quondam 

Gerardi Hadewigen soen cum tutore et Johannes filius eiusdem Heijlwigis 

et dicti quondam Gerardi #et Elizabeth filia dicti quondam Johannis die 

Heect cum tutore# hereditarie vendiderunt Willelmo Mersman commoranti in 

loco dicto Vorstenbossche hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in !in Busco 

tradendam ex (dg: domo et orto sitis in parochia de Nijsterle in loco 

dicto op Vorstenbossche retro) de et ex omnibus et singulis hereditatibus 

que dicte Heijlwigi de morte Johannis (dg: fil) sui fratris filii dicti 

quondam Johannis Heect successione advolutis quocumque locorum infra 

parochiam de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbossche (dg: q q) et infra 

parochiam de Vechel aut quocumquo aliorum locorum situatis ut dicebant 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde prius 

solvendis. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 11 do 28-03-1392. 

Willelmus zv Godefridus gnd Meeus soen wonend onder Nuenen beloofde aan 

Johannes Sluijter gewantsnijder 35 Gelderse gulden of de waarde met Maria-

Hemelvaart aanstaande (do 15-08-1392) te betalen. 

 

Willelmus filius Godefridi dicti Meeus soen (dg: .) commorans (dg: in 

Nue) infra parochiam de Nuenen ut dicebat promisit super habita et 

habenda Johanni Sluijter rasori pannorum XXXV Gelre gulden seu valorem ad 

(dg: ..) assumptionem Marie proxime futuram persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 12 do 28-03-1392. 

Jacobus Funsel beloofde aan Johannes Funsel 100 oude schilden na maning te 

betalen. 
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Jacobus Funsel promisit super omnia Johanni Funsel centum aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 13 do 28-03-1392. 

Henricus Noppen gaf uit aan Egidius zvw Walterus van Hezeacker een stuk 

land, gnd de Oude Hof in die Oude Hostat, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Houthem, tussen Petrus Everaets soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind 

aan voornoemde Petrus; de uitgifte geschiedde voor 20 schelling geld, 5 

cijnshoenderen, en thans voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche 

maat, en ½ steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Henricus Noppen peciam terre dictam #den# Aude Hof (dg: sit) in die Aude 

Hostat sitam in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Houthem inter 

hereditatem Petri Everaets soen ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentem cum (dg: f) uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad 

finem ad hereditatem dicti Petri dedit ad hereditariam paccionem Egidio 

filio quondam Walteri de Hezeacker ab eodem hereditarie possidendam pro 

XX solidis monete (dg: domino Heij exinde solvendis dandis etc atque) 

atque quinque pullis censualibus exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: duorum et) quinque lopinorum siliginis mensure 

de Busco et dimidii steen li[ni] parati ad scalcrum danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter!. Testes Aa et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1179 p 367r 14 do 28-03-1392. 

Zanderus zvw Henricus Zanders soen van Os verkocht aan Adam van Mierd een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Oss, tussen Denkinus die Gruijter enerzijds en 

Johannes van der Heijden anderzijds, (2) 2 morgen land, in Oss, ter plaatse 

gnd den Brant, tussen Robbertus Hannen soen enerzijds en Gerisius Vilt 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1½ mud rogge aan hr 

Gerardus Groij, gaande uit voornoemde ........ Behoort aan hr Gerardus 

Groij. 

 

Zanderus filius quondam Henrici Zanders soen (dg: h) de Os hereditarie 

vendidit Ade de Mierd hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam [hereditarie] et in Busco tradendam ex domo et 

orto sitis in Osse inter hereditatem Denkini die Gruijter ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Heijden ex alio [item ex] duobus iugeribus 

terre sitis in parochia de Os in loco dicto den Brant inter hereditatem 

Robberti Hannen soen ex uno et inter hereditatem Gerisii Vilt [ex alio ut 

dicebat] promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: uno) hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis (dg: dicto) domino Gerardo Groij ex dictis ....... 

....... ....... prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. Spectat ad dominum Gerardum Groij. 

 

1179 mf6 B 03 p. 368. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 

BP 1179 p 368v 01 do 28-03-1392. 

Henricus Noppen gaf uit aan Petrus Everaets soen een eusel, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, beiderzijds tussen 2 gemene wegen, met 

een eind reikend tot aan de gemeint en met het andere eind aan Arnoldus van 

den Loe zvw Henricus gnd Metten soen; de uitgifte geschiedde voor 1/3 deel 

van een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die wijlen Johannes 

Noppen vv voornoemde Henricus betaalde aan wijlen Ghisbertus van de Doorn, 

gaande uit erfgoederen in Houtem, en thans voor een n-erfpacht van 6 zester 
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rogge, Bossche maat, en 1/3 steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

[Hen]ricus Noppen hereditatem dictam eeusel sitam in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Houthem inter #duas# communes plateas ex utroque 

latere coadiacentes tendentem cum uno fine ad communitatem et !inter 
!hereditatem Arnoldi van den Loe filii quondam Henrici dicti Metten soen 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro Everaets soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro tercia parte (dg: p) hereditarii census XL 

solidorum antique pecunie quem censum XL solidorum antique pecunie 

Johannes quondam Noppen pater (dg: olm) olim dicti Henrici solvere 

consuevit Ghisberto quondam de Spina #ex hereditatibus sitis in (dg: H) 

Houtem# dandis etc atque pro hereditaria paccione sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco (dg: .) et pro tercia parte unius steen lini 

parati ad scalcrum dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et Tijt datum quinta 

post letare. 

 

BP 1179 p 368v 02 do 28-03-1392. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Henricus Noppen 10 Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Allerheiligen aanstaande (vr 

01-11-1392) en de andere helft met Allerheiligen over een jaar (za 01-11-

1393). 

 

Dictus Petrus promisit dicto Henrico Noppen X Gelre gulden seu valorem 

mediatim omnium sanctorum proxime futurum et pro medietate ab omnium 

sanctorum proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 368v 03 do 28-03-1392. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen gaf uit aan Arnoldus van den Loe zvw 

Henricus Metten soen een stuk land, in Sint-Oedenrode, in Houthem, 

beiderzijds tussen 2 gemene wegen, met een eind strekkend aan Petrus gnd 

Everaets en met het andere eind aan Henricus gnd Hamer; de uitgifte 

geschiedde voor 1/3 deel van een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, 

die wijlen voornoemde Johannes Noppen betaalde aan wijlen Ghisbertus van de 

Doorn, gaande uit erfgoederen van voornoemde Johannes Noppen, in Houthem, 

en thans voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, en 1/3 steen 

vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Noppen #filius quondam Johannis Noppen# peciam terre sitam in 

parochia de Rode sancte Ode in Houthem inter (dg: hereditatem Petri Ever) 

#duas# communes plateas ex utroque latere coadiacentes tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Petri dicti Everaets et cum reliquo fine ad 

hereditatem Henrici dicti Hamer ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo van den Loe filio quondam Henrici Metten soen ab eodem 

etc pro tercia parte hereditarii census XL solidorum antique pecunie quem 

dictus quondam Johannes Noppen Ghisberto quondam de Spina solvere 

consuevit annuatim ex hereditatibus dicti Johannis Noppen sitis in dicto 

loco Houthem vocato dandis atque pro hereditaria paccione sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco et pro tercia parte (dg: unius) unius steen 

lini parati ad scalcrum dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et 

in Busco tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: testes datum supra) 

tali condicione quod dictus Arnoldus nunc deinceps solvet annuatim ex 

premissis dictam terciam partem dicti census XL solidorum antiqe pecunie 

ut ipse recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 368v 04 do 28-03-1392. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan Henricus Noppen 10 Gelderse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1392) 
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en de andere helft met Allerheiligen over een jaar (za 01-11-1393). 

 

Dictus Arnoldus promisit Henrico Noppen X Gelre gulden seu valorem 

mediatim omnium sanctorum proxime futurum et medietatim a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 368v 05 do 28-03-1392. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen gaf uit aan Henricus Hamer zvw 

Willelmus Hamer een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, 

beiderzijds tussen 2 gemene wegen, met een eind reikend aan Arnoldus van 

Loe zvw Henricus Metten soen en met het andere eind aan de gemeint; de 

uitgifte geschiedde voor 1/3 deel van een b-erfcijns van 40 schelling oude 

pecunia, die wijlen voornoemde Johannes Noppen betaalde aan Ghisbertus van 

de Doorn, gaande uit erfgoederen in Houthem, en thans voor een n-erfpacht 

van 6 zester rogge, en 1/3 steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen peciam terre sitam in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Houthem inter duas communes 

plateas ex utroque latere coadiacentes tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Arnoldi de Loe filii quondam Henrici Metten soen et cum 

reliquo fine ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

(dg: He) Henrico Hamer filio quondam Willelmi Hamer ab eodem hereditarie 

possidendam pro tercia parte hereditarii census XL solidorum antique 

pecunie quem censum dictus quondam Johannes Noppen Ghisberto de Spina 

solvere consuevit ex hereditatibus sitis in Houthem dandis etc (dg: ... 

d) atque pro hereditaria paccione (dg: u) sex sextariorum siliginis et 

pro tercia parte unius steen lini parati ad scalcrum dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradendis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et (?dg: ?aliam) obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: testes datum supra) addita predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 368v 06 do 28-03-1392. 

Voornoemde Henricus Hamer beloofde aan voornoemde Henricus Noppen 10 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Allerheiligen 

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

jaar (za 01-11-1393). 

 

Dictus Henricus Hamer promisit dicto Henrico Noppen X Gelre gulden seu 

valorem mediatim omnium sanctorum proxime futurum et medietatim a festo 

omnium sanctorum proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 368v 07 do 28-03-1392. 

Voornoemde Henricus Noppen gaf uit aan Willelmus van Zichen zv Johannes van 

Houthuijs een beemd, gnd die Aker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Onland, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en Willelmus Loden en 

Gerardus van den Bredeakker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Dictus Henricus Noppen pratum dictum die Aker situm in parochia de Rode 

sancte (dg: Ode) Ode in loco dicto (dg: Houthem) #Onlant# inter aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem Willelmi Loden et Gerardi 

van den Bredeakker ex alio dedit ad hereditariam paccionem Willelmo de 

Zichen filio Johannis de Houthuijs ab eodem hereditarie possidendum pro 

(dg: trib) hereditaria paccione trium (dg: sex) sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 368v 08 do 28-03-1392. 

Sijmon zvw Adam gnd Meeus verkocht aan Henricus zv Ghibo van Wel een 

b-erfcijns van 4 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit 

een stuk beemd, behorend aan voornoemde Ghibo van Welle, in Veghel, ter 

plaatse gnd die Worme. 

 

Solvit. 

Sijmon filius quondam Ade dicti Meeus hereditarium censum quatuor 

solidorum monete quem solvendum habet hereditarie Lamberti ex pecia prati 

#spectante ad Ghibonem de Welle# (dg: dicti die Wor) sita in parochia 

Vechel in loco dicto die Worme ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Ghiboni filio dicti) Henrico filio dicti Ghibonis de Wel promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 368v 09 do 28-03-1392. 

Zibertus zvw Petrus gnd Dircs soen gaf uit aan Johannes zv Willelmus gnd 

Gielen soen van Lijeshout een stuk land, in Aarle, ter plaatse gnd die 

Hijndert, tussen een gemene weg enerzijds en Nijcholaus van der Bijeshorst 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jutta van der Hijndert en haar 

kinderen en met het andere eind aan voornoemde Nijcholaus, zoals dit stuk 

land behoorde aan Henricus Barbier van Beke; de uitgifte geschiedde voor 2 

penning cijns aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren. Johannes 

van Heijst zvw Henricus van Heijst beloofde voornoemde pacht in Den Bosch 

te leveren aan voornoemde Zibertus, zolang diens vrouw Margareta dvw 

Henricus Barbier leeft, althans voorzover de pacht elk jaar aan voornoemde 

Johannes geleverd zal zijn. 

 

Solvit Zibertus. 

Zibertus (dg: Peters soen) filius quondam Petri dicti Dircs soen peciam 

terre sitam in parochia de Arle (dg: in loco ad) in loco dicto die 

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

hereditatem Nijcholai van der Bijeshorst ex alio tendentem cum uno fine! 

Jutte van der Hijndert et eius liberorum et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Nijcholai #prout ad Henricum Ba[r]bier de Beke spectare 

consuevit# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio 

Willelmi dicti Gielen soen de Lijeshout ab eodem hereditarie possidendam 

pro (dg: .) II denariis census domino fundi exinde solvendis et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont danda sibi 

ab alio danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictam 

peciam terre tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto promisit Johannes de 

Heijst filius quondam Henrici de Heijst !promisit super omnia quod ipse 

dictam paccionem unius modii siliginis dicto Ziberto deliberabit in 

Buscoducis quamdiu Margareta eius uxor filia quondam Henrici Barbier 

vixerit in humanis dummodo quolibet (dg: termino solucionis) dicta paccio 

dicto Johanni fuerit ibidem tradita. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 368v 10 do 28-03-1392. 

Zibertus zvw Petrus gnd Dircs soen gaf uit aan Robbertus Dircs soen snijder 

een stuk land, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Donk, tussen Henricus 

Heijmans soen enerzijds en Rutgherus Moedels soen van der Donc anderzijds, 

met een eind strekkend aan kvw Theodericus van Welle en met het andere eind 

aan voornoemde Rutgherus Moedels soen van der Donc, zoals dit stuk land 

behoorde aan Henricus Barbier; de uitgifte geschiedde voor 4 penning cijns 

aan de grondheer, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren. Johannes van Heijst zvw 

Henricus Heijst beloofde voornoemde pacht in Den Bosch te leveren aan 

voornoemde Zibertus, gedurende het leven van zijn vrouw Margareta dvw 

Henricus Barbier, slechts voorzover die pacht elk jaar aan voornoemde 
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Johannes geleverd is door voornoemde Robbertus. 

 

Solvit Zibertus. 

Zibertus filius quondam Petri dicti Dircs soen peciam terre sitam (dg: 

terre sitam) in parochia de Beke prope Arle in loco dicto die Donc inter 

hereditatem Henrici Heijmans soen ex uno et inter hereditatem Rutgheri 

(dg: van den) Moedels soen van der Donc ex alio tendentem cum uno fine 

(dg: ..) ad hereditatem (dg: qu) liberorum quondam Theoderici de Welle et 

cum reliquo fine ad hereditatem dicti Rutgheri Moedels soen van der Donc 

(dg: ex alio) prout dicta pacia terre ad Henricum Barbier spectare 

consuevit ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Robberto #Dircs 

soen# (dg: d) sartori (dg: de B) ab eodem hereditarie possidendam pro 

IIII denariis census domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et supra dictam peciam terre tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. [Quo] facto promisit Johannes de Heijst 

filius quondam #Henrici# Heijst promisit super omnia dictam paccionem 

dicto Ziberto deliberare in Busco quolibet anno ad vitam (dg: dicte) 

Margarete eius uxoris filie quondam Henrici Barbier et non ultra dummodo 

quolibet anno eidem Johanni dicta paccio fuerit tradita a dicto Robberto. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf6 B 04 p. 369. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 

BP 1179 p 369r 01 do 28-03-1392. 

Willelmus van Leemputten ev Jutta dvw Engbertus van den Nuwenhuze verkocht 

aan Johannes zvw voornoemde Engbertus van den Nuwenhuse 1/9 deel, dat aan 

hem en aan zijn vrouw Jutta gekomen was na overlijden van voornoemde 

Engbertus, resp. dat aan hen zal komen na overlijden van Aleijdis mv 

voornoemde Jutta, in een hoeve van voornoemde wijlen Engbertus, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver. 

 

Willelmus van Leemputten maritus et tutore legitimus Jutte sue uxoris 

filie quondam Engberti van den Nuwenhuze unam nonam partem sibi [et] (dg: 

.) dicte Jutte sue uxori de morte quondam dicti quondam Engberti 

successione advolutam et post mortem Aleijdis matris dicte Jutte 

successione advolvendam in quodam manso (dg: s) dicti quondam Engberti 

sito in parochia de Haren in loco dicto Beilver et in attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus [sive sitis] 

hereditarie (dg: sup) vendidit Johanni (dg: v) filio dicti quondam 

Engberti van den Nuwenhuse promittens warandiam et obligationem (dg: 

depo) ex parte sui deponere. Testes Aa et Tijt datum quinta post 

[62letare]. 

 

BP 1179 p 369r 02 do 28-03-1392. 

Theodericus van der Vest ev Yda dvw Gerardus gnd Haest van Beerze droeg 

over aan Paulus Haest zvw voornoemde Gerardus Haest 1/5 deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Yda, in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis te leveren op de 

goederen gnd tEndoven, in Zonderwijk, gaande uit het deel dat aan 

Godefridus van Eijndoven gekomen was na overlijden van Johannes van 

Eijndoven en diens vrouw Maria, ouders van voornoemde Godefridus, in de 

goederen gnd Eindoven; welke pacht voornoemde wijlen Gerardus Haest gekocht 

had van voornoemde Godefridus van Eijndoven. 

 

                         
62 Van het volgende contract, BP 1179 p 369r 02 do 28-03-1392, is in het archief van het 
Kapittel van Oirschot (BHIC) de brief bewaard: feria quinta post dominicam qua cantatur Letare 

Jherusalem anno Domini millesimo CCCmo nonagesimoprimo. 
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Theodericus van der Vest maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie 

quondam Gerardi dicti Haest de (dg: Berze) Beerze unam (dg: quinq par) 

quintam partem sibi ?vel sue uxori de morte quondam parentum dicte Yde 

successione advolutam in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Oerle solvenda hereditarie purificationis et supra bona 

dictis! tEndoven sita in parochia de Zonderwijc tradenda et deliberanda 

ex tota parte et omni jure Godefrido de Eijndoven de morte quondam 

Johannis de Eijndoven et Marie eius quondam uxoris parentum dicti 

Godefridi in dictis bonis Eijndoven communiter nuncupatis et eorum 

attinentiis universis jure successionis hereditarie [advolutam] quam 

paccionem dictus quondam Gerardus Haest erga dictum Godefridum de 

Eijndoven emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Palo) Paulo Haest filio dicti quondam Gerardi Haest cum litteris et 

jure occacione promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 369r 03 do 28-03-1392. 

Johannes zvw Gerardus die Haest van Beerze droeg over aan zijn broer Paulus 

Haest 3/5 deel van voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge, waarvan 1/5 aan 

voornoemde Johannes gekomen was na overlijden van zijn ouders, en hij 1/5 

deel verworven had van zijn broer Mijchael Haest en 1/5 deel van Franco zvw 

Jacobus van Baest. 

 

Johannes filius quondam Gerardi die Haest de Beerze tres quintas partes 

(dg: ad se sp) dicte paccionis unius modii siliginis dicte mensure de 

quibus tribus quintis partibus (dg: de dicto-s Joh u) una quinta pars 

dicto Johanni de morte quondam suorum parentum successione est advoluta 

et de quibus quintis partibus dictus Johannes unam quintam partem erga 

Franconem filium quondam Jacobi de Baest et unam quintam partem erga (dg: 

Mijchal) Mijchaelem (dg: ind) haest suum fratres acquisiverat (dg: pro) 

ut dicebat hereditarie supportavit Paulo Haest suo fratri cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dictorum Franconis et Mijchaelis in dictis tribus quintis partibus 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 369r 04 do 28-03-1392. 

Lambertus van Enghelant zvw Arnoldus van Enghelant droeg over aan Gerardus 

zvw Willelmus van den Eijnde, tbv hem en zijn broer Willelmus, het 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Hadewigis dvw 

voornoemde Willelmus van den Eijnde gekomen waren, na overlijden van 

voornoemde Willelmus, gelegen onder Schijndel. Doorgehaald, omdat hij niet 

heeft betaald. 

 

Istud est cancellatum quando non solvit. 

Lambertus de Enghelant filius quondam Arnoldi de Enghelant (dg: maritus 

et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie quondam Willelmi van den 

Eijnde ..) suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis que (dg: di) 

#sibi et# Hadewigi sue quondam uxori filie quondam Willelmi van den (dg: 

Eijnde) Eijnde de morte eiusdem quondam (dg: Hadev e) Willelmi 

successione advolutis quocumque locorum infra parochiam de Scijnle sitis 

ut dicebat supportavit (dg: Willelmo et) Gerardo (dg: fratribus liberis) 

filio dicti quondam Willelmi van den (dg: Eijnde) Eijnde (dg: promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere #ad#) ad opus sui et 

ad opus Willelmi sui fratris promittens ratam servare et obligatione ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1179 p 369r 05 do 28-03-1392. 

(dg: Voornoemde broers Willelmus en Gerardus ?beloofden). 

 

(dg: Dicti Willelmus et P Gerardus fratres pro). 
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BP 1179 p 369r 06 do 28-03-1392. 

Henricus Bloemmart ev Oda dvw Gerardus van Milheze verkocht aan Jacobus 

Keelbreker (1) een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, 

tussen wijlen Johannes van den Berge enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen erfgoed van het klooster van 

Berne enerzijds en wijlen Arnoldus die Smijt anderzijds, zoals deze 

goederen behoord hadden aan wijlen Rutgherus Milheze, belast met een 

lijfrente van 16 pond geld op het leven van Hilla wv Rutgherus Milheze, 

welke lijfrente voornoemde wijlen Rutgherus had toegekend aan voornoemde 

Hilla. 

 

Henricus Bloemmart maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie 

quondam Gerardi de Milheze domum et ortum (dg: s cum) sitos in parochia 

de Berlikem in loco dicto (dg: Milheze inter) Middelrode inter 

hereditatem quondam Johannis van den Berge ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio atque peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem conventus de Berne! ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi die Smijt ex alio (dg: item) prout ibidem sita sunt ad! Rutgherum 

quondam Milheze spectare consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: ..) Jacobo (dg: .. Keel) Keelbreker promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepta vitali pensione sedecim librarum monete 

ad vitam (dg: Ode de de) Hille relicte quondam Rutgheri Milheze exinde 

solvenda annuatim quam pensionem dictus quondam Rutgherus dicte Hille 

assignaverat et promisera ut dicebat et quam pensionem vitalem dictus 

emptor nunc deinceps annuatim ad vitam dicte Hille taliter dabit et 

exsolvet #iuxta continentiam litterarum exinde confectarum# sic quod 

dicto Henrico venditori et supra alias hereditates dicti quondam Rutgheri 

dampna exinde non eveniant quovis modo ut dictus (dg: venditor) emptor 

recognovit et super omnia promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 369r 07 do 28-03-1392. 

En. 

 

Et. 

 

BP 1179 p 369r 08 do 28-03-1392. 

Een brief maken van de belofte mbt voornoemde lijfrente. 

 

Et fiet littera de repromissione solucionis dicte pensionis vitalis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 369r 09 do 28-03-1392. 

Jacobus Keelbreker en zijn broer Johannes Keelbreker beloofden aan 

voornoemde Henricus Bloemmart 80 Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

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

aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Jacobus Keelbreker et Johannes Keelbreker eius frater promiserunt dicto 

Henrico Bloemmart LXXX Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

Johannis et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 369r 10 do 28-03-1392. 

Walterus van Buchoven en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes van den Bogarde 

droegen over aan Ysenbrandus Andries soen alle goederen, die aan voornoemde 

Walterus en Aleijdis gekomen waren na overlijden van Johannes Korfmaker bv 

voornoemde Aleijdis, gelegen onder de stad Medemblik en omgeving. 

 

=. 

Walterus de Buchoven (dg: A) maritus (dg: et tutor) legitimus Aleijdis 

sue uxoris filie quondam Johannis van den Bogarde et dicta Aleijdis cum 
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eodem tamquam cum tutore omnia et singula mobilia et immobilia 

hereditaria et parata (dg: sibi) dictis Waltero et Aleijdi (dg: -s seu) 

et alteri eorum de morte Johannis quondam Korfmaker fratris olim dicte 

Aleijdis successione advoluta quocumque locorum infra oppidum de 

Medenbliecke et in villis et in locis ibidem circon...is quibusque 

consistentibus sive sitis ut dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Gh) 

Ysenbrando Andries soen promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 369r 11 do 28-03-1392. 

(dg: Johannes zoon). 

 

(dg: Johannes filius). 

 

BP 1179 p 369r 12 do 28-03-1392. 

Egidius zv Johannes gnd Ghelden verkocht aan Godefridus zvw Arnoldus gnd 

Bovinc van Tiel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 3 lopen 

aangelegen roggeland, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen 

wijlen Albertus gnd Abe Steenken enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 14 

lopen roggeland, in Helvoirt, ter plaatse gnd in die Eikendonk, beiderzijds 

tussen Johannes Zelen soen, (3) de helft in 1½ bunder beemd, in Vught Sint-

Lambertus, en in de beemden van Cromvoirt, tussen kvw Arnoldus van den 

Blocke enerzijds en kvw Albertus gnd Abe Steenkens soen anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 9 zester rogge. 

 

Egidius filius Johannis dicti Ghelden hereditarie vendidit (dg: A) 

Godefrido filio quondam Arnoldi dicti Bovinc de Tiel hereditariam 

paccionem (dg: unius et) dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et 

orto et tribus lopinatis terre siliginee #eis adiacentibus# dicti 

venditoris sitis in parochia de Helvo[ert] (dg: in) in loco dicto 

Dijstelberch inter hereditatem #quondam# Alberti dicti Abe Steenken ex 

uno et inter (dg: h) communitatem ex alio item ex quatuordecim lopinatis 

terre siliginee (dg: si) dicti venditoris sitis in dicta parochia in loco 

dicto in die Eijkendonc inter hereditatem Johannis Zelen soen ex utroque 

latere coadiacentem item ex (dg: u) medietate ad venditorem spectante in 

uno et dimidio bonariis prati sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti 

et in pratis de Crumvoert inter hereditatem liberorum Arnoldi quondam van 

den Blocke ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Alberti dicti 

Abe Steenkens soen ex alio ut dicebat promittens super omnia #habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditaria paccione novem (dg: modiorum) #sextariorum# 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 369r 13 do 28-03-1392. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere beloofde aan Johannes 

Noppen nzvw Johannes Noppen 64¼ gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden 

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

 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris promisit super 

omnia (dg: Henrico Noppen) #Johanni Noppen filio natuali quondam Johannis 

Noppen# LXIIII gulden #et quartam partem unius gulden# scilicet XXX (dg: 

p) gemeijn placken pro quolibet gulden computatis ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 B 05 p. 370. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 Sexta post letare: vrijdag 29-03-1392. 
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BP 1179 p 370v 01 do 28-03-1392. 

Franco zv Johannes gnd Vranken soen van Gheldorp droeg over aan zijn 

voornoemde vader Johannes de helft van een stuk land, in Geldrop, ter 

plaatse gnd Braechuizen, ter plaatse gnd in die Hostat, tussen hr Henricus 

investiet van Geldrop enerzijds en Gertrudis zvw Egidius van Braechusen 

anderzijds, welke helft voornoemde Johannes geschonken had aan zijn 

voornoemde zoon Franco en diens vrouw Eva ndv voornoemde hr Henricus. 

 

Franco filius Johannis dicti Vranken soen de Gheldorp (dg: peciam) 

#medietatem pecie# terre sitam in parochia de Gheldorp in loco dicto (dg: 

in die Hostat) Braechusen in loco dicto in die Hostat inter hereditatem 

domini Henrici investiti de Gheldorp ex uno et inter hereditatem 

Gertrudis filie (dg: G) Egidii quondam de Braechusen ex alio et quam 

medietatem dictus Johannes prius dederat dicto Franconi suo filio cum 

(dg: .) Eva sua uxore filia (dg: quondam) naturali dicti domini Henrici 

nomine dotis ut dicebat supportavit dicto Johanni suo patri promittens 

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

Willelmus datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 370v 02 do 28-03-1392. 

Petrus zvw Henricus gnd Everaets soen verkocht aan Weijndelmoedis wv 

Henricus gnd Claes soen van Heze een n-erfpacht63 van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft in 

een beemd, in Rosmalen, achter Hintham, ter plaatse gnd die Smalakker, 

tussen Johannes van Zoemeren enerzijds en Jacobus zvw Cristianus met den 

Ymen anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, 

reeds belast met de hertogencijns, (2) een stuk land aldaar, tussen 

Johannes van Zoemeren enerzijds en Johannes Coninc van Berlikem anderzijds, 

dit stuk land reeds belast met een b-erfpacht van 3 spint rogge aan de 

priesters van den kerk van Den Bosch. 

 

Petrus filius quondam Henrici dicti Everaets soen hereditarie vendidit 

Weijndelmoedi relicte quondam Henrici dicti Claes soen de Heze 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: Kather) Andree et in Busco tradendam ex #medietate ad 

dictum venditorem spectante in# quodam prato (dg: dicto die Smaelacker 

sito) sito in parochia de Roesmalen retro Hijntham in loco dicto die 

Smaelacker inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex uno et inter 

hereditatem Jacobi filii quondam Cristiani met den Ymen ex alio et que 

medietas dicti prati annuatim dividitur contra reliquam medietatem dicti 

prati atque ex (dg: medietate ad dictum venditorem spectante in) pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex uno et inter 

hereditatem Johannis Coninc de (dg: Bl) Berlikem ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis ex dicta medietate dicti prati et 

hereditaria paccione (dg: paccione) trium (dg: spij) spijnt siliginis 

presbitris ecclesie de Busco ex (dg: -inde solvendis et sufficientem 

facere) dicta pecia terre solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 03 do 28-03-1392. 

Johannes Coninc van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Coninc de Berlikem prebuit et reportavit. Testes Willelmus et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 04 do 28-03-1392. 

Cristina van der Straten wv Walterus nzvw hr Walterus gnd Ludincs priester 

en Arnoldus van Tefelen zv Arnoldus ev Hadewigis, dvw voornoemde Walterus 

en Cristina, verkochten aan Jacobus Kesselman zv Ghibo Kesselman snijder 

                         
63 Zie → BP 1180 p 198v 05 do 24-09-1394, overdracht van de erfpacht. 
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een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

de helft, behorend aan Johannes Visevase zvw Lambertus gnd Visevase, van 

een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Ludingus bv eerstgenoemde Walterus enerzijds, en erfgoed van Elizabeth wv 

Gerardus van Parisuis? anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde 

Ludingus, welke cijns eerstgenoemde wijlen Walterus nzvw hr Walterus Ludinc 

priester gekocht had van voornoemde Johannes Visenase. 

 

Cristina (dg: re) van der Straten relicta quondam Walteri filii naturalis 

domini (dg: q) Walteri quondam dicti Ludincs presbitri cum tutore et 

Arnoldus de Tefelen filius Arnoldi maritus et tutor Hadewigis eius uxoris 

filie dicti quondam Walteri et Cristine hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex medietate (dg: que) ad 

Johannem Visevase filium quondam Lamberti dicti Visevase (dg: spectabat 

dicte) spectante domus et aree site in Busco ad vicum Vuchtensem inter 

hereditatem Ludingi fratris primodicti Walteri ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte (dg: quo) Gerardi dicti (dg: de) quondam de 

Parisuis? ex alio videlicet ex ?illa medietate domus et aree predicte que 

contigue sita est !iuxxta hereditatem Ludingi predicti quem censum (dg: 

predi) primodictus quondam Walterus filius naturalis quondam #domini# 

Walteri Ludinc presbitri erga dictum Johannem Visevase emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Jacobo (dg: 

filio) Kesselman filio Ghibonis Kesselman sartoris cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

primodicti quondam Walteri deponere. Testes (dg: datum) Willelmus et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 05 do 28-03-1392. 

Marcelius van der Straten en Walterus Doelvoet beloofden aan Jacobus 

Kesselman zv Ghibo Kesselman 5 mud 1 zester tarwe, Bossche maat, minus 2 

gemene plakken per mud, met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Marcelius van der Straten et Walterus Doelvoet promiserunt Jacobo 

Kesselman filio Ghibonis Kesselman quinque modios et unum sextarium (dg: 

siliginis mensure de Busco de Busco ad Martini proxime futurum per scili 

..) tritici mensure de Busco scilicet de meliori tritico (dg: m) venali 

pro tempore solucionis in Busco minus duobus gemeijn placken de quolibet 

modio ad Martini proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 06 do 28-03-1392. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde wijlen Godefridus 

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

een erfgoed van wijlen Petrus Plaetmaker, in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Johannes van Mijngen enerzijds en 

erfgoed van Walterus Heijnen soen anderzijds. 

 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi Vleminc hereditarium censum XL 

solidorum monete quem dictus quondam Godefridus solvendum habuit 

hereditarie (dg: nativitatis Domini) mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex hereditate quondam Petri Plaetmaker sita in Busco in vico selliparorum 

inter hereditatem Johannis de Mijngen ex uno et inter hereditatem Walteri 

Heijnen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao Plaetmaker 

promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: deponere) in dicto 

censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 07 do 28-03-1392. 

Willelmus van Leemputten verkocht aan Johannes van Bladel een n-erfcijns 
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van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 2/3 deel in 5 

bunder erfgoed in Eilde, tussen hr Goeswinus van Aa ridder enerzijds en 

Henricus van den Loe en Johannes van Leemputten anderzijds, (2) 4 lopen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, ter plaatse gnd dat 

Rodeland, ter plaatse gnd Leemputten, tussen Henricus van den Loe enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Willelmus de Leemputten hereditarie vendidit Johanni de Bladel 

hereditarium !trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex duabus terciis partibus ad dictum venditorem spectantibus in 

quinque bonariis (dg: h ter) hereditatis sitis in (dg: prochia de) Eilde 

inter hereditatem domini Goeswini de Aa (dg: ex) militis ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Loe et Johannis de Leemputten ex alio atque 

ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Casteren in loco dicto dat Rodelant ad locum Leemputten inter 

hereditatem Henrici van den Loe ex uno et inter communem plateam ex alio 

ut dciebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

aliam deponere exceptis censibus domini fundi ex premissis prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 08 do 28-03-1392. 

Wellinus van Beke verhuurde aan Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen en 

Johannes Bubnagel een kamp, in Empel, ter plaatse gnd die Lange Hoeven, 

tussen wijlen Reijnerus van Barleham enerzijds en wijlen Johannes van 

Hacken anderzijds, voor de periode tussen nu en Sint-Martinus aanstaande 

(ma 11-11-1392), voor 26 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen, belast met het onderhoud van 

zegedijken en waterlaten. Een brief voor voornoemde Wellinus. 

 

Wellinus de Beke quendam campum ad se spectantem situm in (dg: parochia) 

jurisdictione !Empel in loco dicto die Lange Hoeven inter hereditatem 

quondam Reijneri de Barleham ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

de Hacken ex alio ut dicebat locavit Goeswino filio quondam Theoderici de 

Vlimen et Johanni Bubnagel ab eisdem (dg: ad spac) infra hinc et festum 

Martini proxime futurum (dg: pers) possidendum pro XXVI Hollant gulden 

seu valorem dandis sibi ab aliis Martini proxime futurum promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi Zeghediken et aqueductos 

ad premissa de jure spectantes dicto spacio pendente coram circonspicione 

dicta scouwe in bona disposicione observabunt. Testes Rover et Arnoldus 

datum supra. Et erit una littera pro dicto Wellino. 

 

BP 1179 p 370v 09 vr 29-03-1392. 

Johannes van Bruheze droeg over aan Henricus zvw Walterus gnd Terlinc van 

Helmont een b-erfcijns van 4 pond, die Johannes van Houbraken beloofd had 

aan voornoemde Johannes van Bruheze, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een hofstad, gnd die Houbraken, onder de vrijdom van Helmond. 

 

Johannes de Bruheze hereditarium censum quatuor librarum quem Johannes de 

Houbraken promisit se (dg: de se) daturum et soluturum dicto Johanni de 

Bruheze hereditarie nativitatis Johannis de et ex domistadio dicto die 

Houbraken sito infra libertatem de Helmont ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam (dg: W) Walteri dicti Terlinc de 

Helmont promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Tijt et Arnoldus datum sexta post letare. 

 

BP 1179 p 370v 10 vr 29-03-1392. 

Theodericus zvw Johannes zv Godefridus gnd Becker, Henricus zvw Arnoldus 

gnd Duijssche ev Aleijdis, en Henricus van Berne ev Truda, dvw voornoemde 

Johannes zv Godefridus gnd Becker, verkochten aan Yudocus gnd Yoest 

Bruijstens de helft van een huis en tuin in Den Bosch, over de Zwengelbrug, 
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tussen erfgoed van Goddinus gnd Olijslegher enerzijds en erfgoed van 

Willelmus van den Arennest anderzijds, welke helft voornoemde Johannes zv 

Godefridus Becker gekocht had van Luwedekinus gnd Maes, en? de andere helft 

van voornoemd huis, erf en tuin, die ook behoorde aan voornoemde Johannes 

zv Godefridus Becker. 

 

+. 

Theodericus filius quondam Johannis filii Godefridi dicti Becker Henricus 

filius quondam Arnoldi dicti Duijssche maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris et Henricus de Berne maritus et tutor legitimus 

legitimus Trude sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis filii 

Godefridi dicti Becker medietatem domus (dg: aree) ac orti sitorum in 

Busco ultra pontem dictum die Zwenghelbrugge inter hereditatem Goddini 

dicti Olijslegher ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Arennest 

ex alio quam medietatem dictus quondam Johannes filius Godefridi Becker 

erga Luwedekinum! dictum Maes emendo acquisiverat prout in litteris #+ 

{verwijst naar + in margine sinistra en dit +teken moet verwijzen naar BP 

1179 p 370v 13}# hereditarie vendiderunt Yudoco dicto Yoest Bruijstens 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes ratam servare 

et obligationem et ex parte (dg: di) eorum deponere. Testes Willelmus et 

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 11 vr 29-03-1392. 

Willelmus van der Horst de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van der Horst junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 12 vr 29-03-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Theodericus zvw Johannes zv 

Ghisbertus Becker 70 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Theoderico filio quondam Johannis filii 

Ghisberti Becker LXX Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 370v 13 vr 29-03-1392. 

{Hier stond waarschijnlijk +teken; invoegen in BP 1179 p 370v 10}. 

....... reliquam medietatem dicte domus aree et orti que reliqua medietas 

eciam spectabat ad dictum quondam Johannem filium Godefridi Becker. 

Testes datum. 

 

1179 mf6 B 06 p. 371. 

 Sexta post letare: vrijdag 29-03-1392. 

 Sabbato post letare: zaterdag 30-03-1392. 

 

BP 1179 p 371r 01 vr 29-03-1392. 

De broers Ghibo en Rutgherus, kvw Rutgherus van Vlimen smid, en Gerardus 

zvw Gerardus Snel van Hees verklaarden ontvangen te hebben van Gerardus zvw 

Gerardus van Hees 20 Gelderse gulden uit 100 schilden, 12 plakken per 

schild gerekend, welke 100 schilden Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van 

Beke en zijn medeschuldenaren beloofd hadden aan voornoemde Gerardus van 

Hees zvw Gerardus van Hees wegens zoenaccoord64 mbt de dood van voornoemde 

Gerardus Snel van Hees. 

 

Ghibo (dg: filius) #et Rutgherus fratres liberi# quondam Rutgheri de 

Vlimen fabri Gerardus (dg: Volpes) filius quondam (dg: f) Gerardi Snel de 

Hees (dg: et r) palam recognoverunt se recepisse a Ger[ardo filio] 

                         
64 Zie ← BP 1176 f 218v 01 do 29-08-1381, geld ontvangen ivm zelfde 

zoenakkoord. 
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quondam Gerardi de Hees XX Gelre gulden de (dg: XL gulden) centum 

denariis communiter scilden! XII placken pro quolibet scilt computato 

quos centum scilde [65Arnoldus] de Beke filius (dg: quondam) naturalis 

domini quondam Arnoldi de Beke et sui in hoc condebitores promiserunt 

dicto Gerardo de Hees filio quondam Gerardi de Hees occacione 

reconciliacionis necis dicti quondam Gerardi Snel de Hees ut dicebant 

promittentes super habita et habenda dictum Gerardum de Hees filium 

quondam Gerardi de Hees (dg: ...) de dictis XX florenis et ab ....... 

(dg: sibi) et dampnis sibi exinde eventuris indempnem servare. Testes 

Willelmus et Arnoldus datum sexta post letare. 

 

BP 1179 p 371r 02 vr 29-03-1392. 

Gerardus van Hees zvw Gerardus van Hees beloofde aan Ghibo zvw Rutgherus 

van Vlimen smid 8 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-

04-1392) te betalen. 

 

Gerardus de Hees filius quondam Gerardi de Hees promisit super omnia 

Ghiboni filio quondam Rutgheri de Vlimen fabri (dg: sex) #octo# Gelre 

gulden seu valorem ad pascha pro[xime futurum] persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 371r 03 za 30-03-1392. 

Destijds had Willelmus gnd van Waderle gerechtelijk verkocht aan Mechtildis 

wv Jacobus Coptiten alle goederen van Johannes Berwout zvw Johannes 

Berwout, waar ook gelegen. Voornoemde Mechtildis verkocht thans aan Thomas 

zvw Arnoldus Nouden soen, tbv Henricus en Truda, kvw Herbertus Truden soen, 

17 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd Heinken Kinderen Kamp, die 

gedeeld worden tegen erfgoed van wijlen Herbertus gnd Truden soen, welke 17 

vadem voornoemde Mechtildis ook gekocht66 had van voornoemde Johannes 

Berwout zvw Johannes Berwout, en welke 17 vadem aan voornoemde Mechtildis 

gekomen waren na erfdeling, tussen haar en erfg vw Gerardus Coptiten. 

Voornoemde kinderen zullen hieruit een lijfrente betalen van 26 schelling 4 

penning geld, op het leven van Aleijdis wv Adam van Ghestel, gaande uit 

voornoemde goederen. Voornoemde kinderen zullen de helft onderhouden van 1 

1/5 vadem maasdijk, in Kessel, tussen de dijk van Ghibo gnd Vossen 

enerzijds en erfgoed van Walterus gnd Wellens anderzijds, zó dat voornoemde 

Mechtildis en haar erfgoederen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus dictus de Waderle (dg: here) omnia 

(dg: bo) et singula bona Johannis Berwout filii quondam Johannis Berwout 

[quocumque locorum] consistentia sive sita hereditarie vendidisset 

Mechtildi relicte quondam Jacobi Coptiten per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco #prout in litteris quas vidimus# (dg: e) constituta 

igitur igitur [coram scabinis] infrascriptis dicta Mechtildis cum tutore 

decem et septem mensuras! terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto 

Heijnke[n] Kijnderen Camp et que decem et septem mensure terre dividuntur 

contra hereditatem quondam Herberti dicti Truden soen et quas decem et 

septem mensuras terre dictas vadem dicta Mechtildis eciam erga dictum 

Johannem Berwout filium quondam Johannis Berwout emendo acquisiverat 

prout in litteris et que decem et septem (dg: .) mensure dicte vadem 

terre dicte Mechtildi mediante hereditaria divisione prius habita inter 

ipsam et heredes quondam Gerardi Coptiten cesserunt [in partem] prout 

eciam in litteris scabinorum continetur ut dicebat hereditarie vendidit 

Thome filio quondam Arnoldi Nouden soen ad opus Henrici et (dg: Gertrudis 

liberorum) Trude liberorum quondam (dg: H) Herberti Truden soen 

supportavit cum dictis litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere hoc addito quod dicti 

                         
65 Aanvulling op basis van BP 1176 f 218v 01. 
66 Zie ← BP 1179 p 112v 13 za 04-11-1391, verkoop van de 17 vadem met 

vermelding van de lijfrente. 
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liberi ex premissa vitalem pensionem XXVI solidorum et IIII denariorum 

monete ad vitam Aleijdis relicte quondam Ade de Ghestel ex premissis 

solvendam hoc eciam addito quod liberi antedicti medietatem unius mensure 

dicte vadem et (dg: .. quar un) quinte parte unius (dg: v) mensure dicte 

vadem aggeris (dg: de) Mose sitas in parochia de Kessel inter aggerem 

Ghibonis dicti Vossen et inter !hereditatem Walteri dicti Wellens 

perpetue in bona disposicione observabunt sic quod dicte (dg: dicte) 

Mechtildi et supra eius hereditates dampna exinde non eveniant. Testes 

(dg: da) Neijnsel et Tijt datum sabbato post letare. 

 

BP 1179 p 371r 04 za 30-03-1392. 

Weijndelmoedis dvw Theodericus zvw Godefridus Sceijvel deed tbv Jacobus van 

den Wiel afstand van een b-erfcijns67 van 10 pond geld, een helft te betalen 

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

ondergrond in Den Bosch, tussen de kamers van de kooplieden, tussen de 

kamer van Reijnerus van Baerleham enerzijds en de kamer van kvw mr 

Godefridus anderzijds, welke cijns van 10 pond voornoemde wijlen 

Theodericus, vv voornoemde Weijndelmoedis, verworven had van Theodericus 

gnd Writer ev Elizabeth dvw voornoemde Godefridus Sceijvel. 

 

Weijndelmoedis filia quondam Theoderici filii quondam Godefridi Sceijvel 

cum tutore super hereditario censu decem librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam camera cum suo 

fundo sita in Busco inter cameras mercatorum ibidem inter (dg: h) cameram 

Reijneri de (dg: Ba) Baerleham ex uno et inter (dg: hereditatem) cameram 

liberorum quondam magistri Godefridi ex alio quem censum X librarum 

dictus quondam Theodericus pater dudum dicte Weijndelmoedis erga 

Theodericum dictum Writer maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue 

uxoris filii! dicti quondam Godefridi Sceijvel acquisiverat prout in 

litteris et super jure ad opus Jacobi van den Wiel renunciavit promittens 

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

Willelmus et Tijt datum sabbato post letare. 

 

BP 1179 p 371r 05 za 30-03-1392. 

Voornoemde Weijndelmoedis dvw Theodericus zvw Godefridus Sceijvel deed tbv 

Jacobus van den Wijel afstand van een b-erfcijns van 9 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een hoeve, behorend aan Leonius van Erpe, 

in Venloen, welke cijns Godefridus Sceijvel en Arnoldus Koijt, tbv 

voornoemde Weijndelmoedis en haar zuster Bertha, verworven had van 

voornoemde Leonius van Erpe. 

 

Dicta Weijndelmoedis cum tutore super hereditario censu novem librarum 
!novem librarum monete solvendo hereditarie Domini ex quodam manso ad 

Leonium de Erpe spectante sito in parochia de Venloen atque ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quem censum Godefridus 

Sceijvel et Arnoldus Koijt ad opus dicte Weijndelmoedis et Berthe eius 

sororis erga predictum Leonium de Erpe acquisiverat prout in litteris et 

super jure ad opus Jacobi van den Wijel (dg: acquisiverat) renunciavit 

promittens tutore! ratam et! obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 371r 06 za 30-03-1392. 

Johannes zvw Franco bakker droeg over aan Ghibo Kesselman de jongere een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Johannes Kemmer zv Aleijdis Kemmers 

beloofd had aan voornoemde Franco, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Enghelberna gnd Colen enerzijds en 

erfgoed van Aelbertus Vleeshouwer anderzijds. 

 

                         
67 Zie ← BP 1178 f 130r 10 vr 17-12-1389, Bertha dvw Theodericus zvw Godefridus Sceijvel 
verkocht de cijns aan Jacobus van den Wiel. 
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Johannes filius quondam Franconis pistoris hereditarium censum XXti 

solidorum monete quem Johannes Kemmer filius Aleijdis Kemmers promisit se 

daturum et soluturum #dicto Franconi# hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in (dg: vi) Busco in vico dicto 

Colperstrate inter hereditatem quondam Enghelberne dicte Colen ex uno et 

inter hereditatem Aelberti carnificis ex alio prout #in litteris# et quem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Ghiboni Kesselman 

juniori cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui et heredum dicti quondam Franconis deponere. Testes Neijnsel et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 371r 07 za 30-03-1392. 

Een vidimus maken van de vonnisbrief die begint met “Bekend zij aan allen 

die deze brief zien dat Willelmus Vos van Waderle” en Mechtildis wv Jacobus 

Coptiten beloofde de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan Henricus en 

Truda, kvw Herbertus Truden soen. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera sententie incipiente notum sit universis (dg: 

in .. sententie) presentem sc... quod cum Willelmus Vos de Waderle etc et 

Mechtildis relicta quondam (dg: Joh) Jacobi Coptiten cum tutore promisit 

super omnia tradere (dg: .) Henrico et Trude liberis quondam Herberti 

Truden soen ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 371r 08 za 30-03-1392. 

(dg: Willelmus zvw Nijcholaus van M). 

 

(dg: Willelmus filius quondam Nijcholai de M). 

 

BP 1179 p 371r 09 za 30-03-1392. 

Nijcholaus zvw Engbertus van Maren maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes Paesdach zvw Willelmus Vleminc met zijn 

goederen. 

 

Nijcholaus filius quondam Engberti de Maren omnes et singulas vendiciones 

et alienaciones factas per Johannem Paesdach filium quondam Willelmi 

Vleminc cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 371r 10 za 30-03-1392. 

Heijlwigis wv Bartholomeus gnd Meus zvw Godefridus Marcelijs soen: haar 

vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

vanaf de brug {niet afgewerkt contract}. 

 

Heijlwigis relicta quondam Bartholomei dicti Meus filii quondam Godefridi 

Marcelijs soen cum tutore (dg: super) suum usufructum sibi competentem in 

domo et area sita in Busco in vico tendente a ponte d. 

 

BP 1179 p 371r 11 vr 29-03-1392. 

Henricus zvw Walterus gnd Terlinc van Helmont beloofde aan Philippus 

Jozollo etc 84 Gelderse gulden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen op straffe van 2. 

 

Henricus filius quondam Walteri dicti Terlinc de Helmont promisit 

Philippo Jozollo etc LXXXIIII Gelre gulden (dg: .) ad pasca proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Rover et Neijnsel datum (dg: 

sab) #sexta# post letare. 

 

BP 1179 p 371r 12 za 30-03-1392. 

Hr Goeswinus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 46 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) 
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te betalen, op straffe van 2. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles et Gerardus de Aa promiserunt Philippo 

Jozollo etc XLVI aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Rover et Neijnsel datum sabbato 

post letare. 

 

BP 1179 p 371r 13 za 30-03-1392. 

Destijd had Godefridus gnd Posteel verhuurd aan Goeswinus zv Willelmus, 

Willelmus van Doveren, Henricus gnd Prume en Henricus Pape 7½ morgen land, 

in een hoeve gnd die Heidse Hoeve, aan de kant richting de villa van 

Vlijmen, voor een periode van 6 jaar, per jaar voor 16 pond geld. Elizabet 

wv Henricus Pape beloofde thans aan Beatrix wv Matheus Posteel, Truda wv 

Henricus Posteel en Jordanus Leeuwen, dat zij hen schadeloos zal houden, 

indien voornoemde Beatrix, Elizabeth, Truda en Jordanus worden aangesproken 

wegens voornoemd huurgeld. De brief overhandigen aan voornoemde Beatrix. 

 

Solvit II grossos. 

Notum sit universis quod cum Godefridus dictus Posteel septem et dimidium 

iugera terre (dg: ad se spectantia) sita in manso dicto die Heijdsche 

Hoeve in latere versus villam de Vlimen locasset Goeswino filio Willelmi 

Willelmo de Doveren Henrico dicto Prume et Henrico Pape ad spacium sex 

annorum anno quolibet eorundem sex annorum pro sedecim libris monete 

prout in litteris constituta igitur coram scabinis infrascriptis (dg: 

Beatrix) #Elizabet# relicta quondam Henrici Pape promisit super omnia 

Beatrici relicte quondam Mathei Posteel Trude relicte quondam Henrici 

Posteel et Jordano Leeuwen quod #si# ipsi (dg: ipsi Beatrix) #Beatrix 

Elizabeth (dg: ...)# Truda et Jordanus occacione [dicte locacionis] 

pecunie et inde emergentium impetentur quod extunc dicta (dg: Beatrix) 

#Elizabeth# eos inde (dg: indemp) relevabit et (dg: ad) a dampnis exinde 

eventuris indempnes servabit. Testes Willelmus et Neijnsel datum supra. 

Tradetur littera dicte Beatrici. 

 

1179 mf6 B 07 p. 372. 

 Sabbato post letare: zaterdag 30-03-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis aprilis 3 die pontificis 

  Bonifacii noni anno 3: woensdag 03-04-1392. 

 Secunda post Judica: maandag 01-04-1392. 

 

BP 1179 p 372v 01 za 30-03-1392. 

Henricus van Hees zvw Johannes van Hees gaf uit aan zijn broer Egidius van 

Ghele (1) een hoeve in Hees, ter plaatse gnd op die Wiest, op de plaats gnd 

Liebergen, zoals Nijcholaus Brugman die hoeve thans als hoevenaar bezit, 

(2) alle erfgoederen, die voornoemde Henricus onder Hees heeft liggen, 

uitgezonderd (2a) de oostelijke helft van een stuk land gnd die Bogaard, in 

Hees, welke helft Theodericus Vroedeken destijds in pacht verkregen had van 

voornoemde Henricus, (2b) een stuk heideland met een aangelegen stukje 

erfgoed gnd dat Venneke, in Hees, ter plaatse gnd Roetaart?, welk stuk 

heideland en stukje erfgoed gnd dat Venneke wijlen Theodericus van den 

Eijnde in pacht verkregen had van voornoemde Henricus, (2c) een b-erfpacht 

van 1 zester rogge, die voornoemde Henricus uit voornoemde helft van het 

stuk land gnd die Bogaard en een b-erfpacht van 3 lopen rogge, die 

voornoemde Henricus uit voornoemd stuk heideland en stukje erfgoed gnd dat 

Venneken beurt; de uitgifte geschiedde voor de nabuurcijnzen en thans voor 

een lijfrente van 22 oude schilden of de waarde, aan voornoemde Henricus en 

zijn vrouw Yda te betalen. 

 

[Hen]ricus de Hees filius quondam Johannis de Hees quendam mansum (dg: s) 

ad se spectantem situm in parochia de Hees ad locum dictum op die Wiest 

supra locum dictum communiter Liebergen cum (dg: suis attinentiis si) 

#agris# pratis pascuis et mericis et ceteris attinentiis dicti mani 
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singulis et universis #quocumque sitis# prout (dg: huiusmodi mansus cum 

suis attinentiis universis et) Nijcholaus Brugman huiusmodi mansum cum 

suis agris pratis pascuis et mericis tamquam colonus eorundem ad presens 

possidet et colit atque omnes hereditates quas dictus (dg: hereditatem) 

Henricus infra parochiam de Hees habet sita prout dictus mansus cum suis 

attinentiis universis predictis et alie hereditates predicte ad presens 

spectabant ad Henricum predictum (dg: atque medietatem pecie terre dicte 

communiter die Boegart si) exceptis ab hiis et sibi reservatis medietate 

pecie terre dicte die Boegart sita in dicta parochia de Hees scilicet 

illa medietats que sita est versus (dg: v) oriens quam medietatem 

Theodericus (dg: quondam van den Eijnde Eijnde) #Vroedeken# dudum erga 

dictum Henricum ad pactum acquisiverat atque pecia terre mericalis cum 

particula hereditatis dicta dat Venneke #sibi adiacente# sita in dicta 

parochia in loco dicto Roetaert? quas peciam terre mericalis et 

particulam hereditatis dictam dat Venneken Theodericus quondam van den 

Eijnde erga dictum Henricum ad pactum acquisiverat salvis eciam dicto 

Henrico hereditaria paccione unius sextarii siliginis quam dictus 

Henricus ex dicta medietate dicte pecie terre dicte die Boegart atque 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis quam dictus Henricus (dg: 

erga) ex dicta pecia terre mericalis et particula hereditatis dicta dat 

Venneken annuatim habet solvendas ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Egidio de Ghele suo fratri ab eodem hereditarie possidendos pro 

censibus vicinorum de Hees annuatim ex premissis solvendis dandis et 

solvendis etc atque pro annua et vitali pensione (dg: vig) viginti duorum 

aude scilde boni auri et iusti ponderis seu valorem danda et solvenda 

dicto Henrico et Yde sue uxori hereditarie vendidit! Egidio (dg: suo f) 

de Ghele suo fratri (dg: pro) cum omnibus #litteris# et jure #occacione 

premissorum# promittens ratam servare et obligationem deponere exceptis 

censibus vicinorum de Hees ex premissis de jure solvendis. Testes 

Willelmus et Tijt datum sabbato post letare. 

 

BP 1179 p 372v 02 wo 03-04-1392. 

Henricus van Hees herriep elk testament voorzover gemaakt mbt voornoemde 

erfgoederen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini en Arnoldus van de Kloot. 

 

Henricus de Hees omne testamentum per eum factum coram personis 

quibuscumque in quantum concernet dictas hereditates revocavit. Acta in 

camera presentibus Willelmo filio Arnoldi Tielkini et Arnoldo de Globo 

datum anno nonagesimo secundo mensis aprilis 3 die pontificis Bonifacii 

noni anno 3. 

 

BP 1179 p 372v 03 wo 03-04-1392. 

Voornoemde Egidius van Ghele beloofde aan zijn broer Henricus van Hees en 

diens vrouw Yda een lijfrente van 22 oude schilden (dg: of de waarde) te 

weten evenveel als de stad, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit alle andere goederen van voornoemde Egidius. 

Hij beloofde verder op voornoemde hoeve, andere erfgoederen en zijn andere 

goederen nimmer een last te vestigen en hij beloofde niets daarvan te 

verkopen of te vervreemden, waardoor de betaling van deze lijfrente in 

gevaar zou komen. Henricus zal deze lijfrente bezitten. Na zijn overlijden 

zal zijn vrouw Yda, als ze dan leeft, hiervan jaarlijks 16 oude schilden 

(dg: geld) zoals vermeld, beuren. 

 

Dictus Egidius promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Henrico de Hees suo fratri et (dg: .) Yde sue (dg: sorori) #uxori# 

vitalem pensionem viginti duorum aude scilde (dg: seu valorem) #scilicet 

tantum quantum oppidum# anno quolibet ad vitam dictorum Henrici et Yde et 

non ultra mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis et primo 

termino nativitatis Domini proxime futurum ex premissis atque ex omnibus 

aliis bonis dicti Egidii habitis et habendis quocumque sitis promisit 
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insuper super habita et habenda sufficientem facere et quod ipse ad et 

supra dictas! mansum et alias hereditates et alia sua bona nunquam faciet 

aliquam obligationem nec promissionem nec de predicto manso et aliis 

hereditatibus et bonis aliquid vendet nec alienabit aliquid vel alique 

quod sic est vel esse posset in preiudicium et detrimentum dictorum 

Henrici et Yde seu per quod vel per que solucio dicte pensionis vitalis 

impediri posset et infligi vel differi vel annulari quovis modo in 

futurum tali condicione quod dictus Henrius dictam pensionem vitalem ad 

eius vitam integraliter habebit et possidebit sed si contingat dictam 

Ydam eius uxorem vivere in humanis post decessum dicti Henrici sui mariti 

extunc dicta Yda de dicta pensione levabit annuatim ad eius vitam et non 

ultra vitalem pensionem sedecim aude scilde (dg: monete) auri et ponderis 

ut prefertur #et# non ultra terminis solucionis ex premissis et cum ipsi 

ambo viam universe carnis fuerint ingressi etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 372v 04 wo 03-04-1392. 

Henricus Wouters soen van Orten ev Truda dvw Johannes Vleminc droeg over 

aan Ywanus Stierken het deel, dat aan hem en zijn voornoemde vrouw Truda 

gekomen was na overlijden van haar ouders, in een beemd, gnd die Ridersen 

Beemd, in Vught Sint-Petrus, achter de kerk van Sint-Petrus van Vught, 

naast erfgoed van de commendator van Vught enerzijds en de akkers aldaar 

anderzijds. 

 

Henricus Wouters soen de Orten maritus et tutor legitimus Trude sue 

uxoris filie quondam Johannis Vleminc (dg: unam) totam partem et (dg: jus 

j) omne jus sibi et dicte (dg: sue u) Trude se uxori de morte quondam 

parentum! successione advolutas in quodam prato dicto die (dg: Re) 

Riderschen Beemt sito in parochia de Vucht sancti Petri retro ecclesiam 

(dg: de) sancti Petri de Vucht iuxta hereditatem commendatoris de Vucht 

ex uno et inter agros ibidem ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Ywano Stierken promittens warandiam et obigationem ex parte sui deponere. 

Testes Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 372v 05 ma 01-04-1392. 

Theodericus Pas timmerman en Jacobus van Goiderheijle verwer beloofden aan 

Henricus van de Kloot 21 mud rogge, Bossche maat, 1/3 deel te leveren met 

met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393), 1/3 deel met Sint-Jan over 2 

jaar (wo 24-06-1394) en 1/3 deel met Sint-Jan over 3 jaar (do 24-06-1395). 

 

Theodericus (dg: Past) Pas (dg: Pis) carpentarius et Jacobus de 

Goiderheijle #tinctor# promiserunt Henrico de Globo XXI modios siliginis 

mensure de Busco (dg: a festo na) pro una tercia parte #a# nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum pro secunda tercia parte (dg: J) a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra (dg: annum et pro ult) duos 

annos et pro ultima tercia parte nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra tres annos persolvendos. Testes Aa et Rover datum secunda post 

Judica. 

 

BP 1179 p 372v 06 ma 01-04-1392. 

Johannes zvw Johannes Sluijsman zvw Johannes Sluijsman de oudere en Jacobus 

Gielijs soen ev Eva dvw voornoemde Johannes Sluijsman de oudere verkochten 

aan Johannes zvw Johannes Bathen, tbv zijn zoon Ghisbertus, obgeveer 1½ 

morgen en 1½ hont land, die aan hen en aan eerstgenoemde wijlen Johannes 

Sluijsman en voornoemde Eva gekomen waren na overlijden van Ludovicus van 

Gheldorp zvw voornoemde Johannes Sluijsman de oudere en diens vrouw 

Alveradis, in de helft van 12½ morgen land, in Alem, op de gemeint aldaar, 

ter plaatse gnd dat Alemse Broek, tussen een kamp gnd Heren Baudekens Kamp 

enerzijds en Goeswinus Veren Hillen soen en kvw Reijnerus gnd met den 

Crommen Halse anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat gnd 

wetering, welke helft van de 12½ morgen wijlen voornoemde Ludovicus van 
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Gheldorp gekocht had van wijlen hr Gheerlacus Rover. 

 

Johannes filius quondam Johannis Sluijsman #filii qondam Johannis 

Sluijsman senioris# et Jacobus Gielijs soen maritus et tutor legitimus 

Eve sue (dg: fi) uxoris filie quondam (dg: .) dicti Johannis Sluijsman 

senioris unum et dimidium iugera et unum et dimidium hont terre vel 

circiter (dg: eis de morte quon) eis (dg: et di) ac primodictis quondam 

Johanni Sluijsman et dicte Eve de morte quondam Ludovici de Gheldorp 

filii dicti quondam Johannis Sluijsman senioris #et Alveradis sue uxoris# 

successione advoluta in medietate duodecim et dimidii iugerum terre (dg: 

ad se spectantium que) sitorum in parochia de Alem supra communitatem 

ibidem in loco dicto dat Alemsche Broecke inter (dg: hereditatem) quendam 

campum dictum communiter Heren Baudekens Camp ex uno et inter hereditates 

Goeswini Veren Hillen soen et liberorum quondam Reijneri dicti met den 

Crommen Halse ex alio tendentium ibidem cum uno fine ad aqueductum dictum 

communiter weteringe quam medietatem dictorum XII et dimidii iugerum (dg: 

et ..) terre (dg: pro) dictus quondam Ludovicus de Gheldorp erga dominum 

quondam Gheerlacum Rover militem emendo acquisiverat prout in litteris 

prout ibidem sunt sita et eis et (dg: p)-dicto quondam Johanni Sluijsman 

et Jacobo et Eve de morte dicti quondam Ludovici et Alveradis sucessione 

sunt advoluta ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni (dg: Bathe) 

filio quondam Johannis Bathen (dg: promittentes) ad Ghisberti! sui filii 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et (dg: suo) 

quorumcumque heredum dicti quondam Ludovici deponere. Testes Aa et Rover 

datum supra. 

 

BP 1179 p 372v 07 ma 01-04-1392. 

Johannes Vrancken soen van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrancken soen de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 372v 08 ±wo 03-04-1392. 

Destijds hadden de broers Willelmus en Henricus, kvw Henricus gnd Loijer, 

overgedragen aan Adam van Mierde alle goederen, die aan hen en hun 

medeërfgenamen gekomen waren na overlijden van hun zuster Elizabeth ev 

Willelmus Kemmer resp. die aan hen zouden komen na overlijden van 

voornoemde Willelmus Kemmer. Voornoemde Adam van Mierde had vervolgens die 

goederen overgedragen68 aan voornoemde Willelmus Kemmer. 

Voornoemde Willelmus Kemmer droeg thans over aan Willelmus Loijer zvw 

Willelmus Loijer de jongere de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 mud 

b-erfpacht, die Henricus Berwout moet leveren aan Hildegondis wv Hubertus 

van Baersdonc, haar zoon Willelmus en Arnoldus Storiman ev Mechtildis, dvw 

voornoemde Hubertus en Hildegondis, gaande uit goederen van voornoemde 

Hubertus, die nu aan laatstgenoemde Henricus behoren, waarop voornoemde 

Henricus thans woont, in Esch, welke pacht van 2 mud Willelmus Loijer de 

oudere gekocht had van voornoemde Hildegondis, haar zoon Willelmus en 

Arnoldus Storiman, en welke pacht van 2 mud, samen met andere goederen, na 

erfdeling gekomen was aan voornoemde broers Willelmus en Henricus en hun 

zuster Elizabeth, kvw Henricus Loijer, {p.373r} en welke helft van 

voornoemde pacht van 2 mud nu aan voornoemde Willelmus Kemmer behoort. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus et Henricus fratres liberi quondam 

Henrici dicti Loijer omnia et singula bona ipsis et eorum #in# hoc 

coheredibus de morte quondam Elizabeth eorum sororis uxoris dudum 

Willelmi Kemmer successione advoluta atque post mortem dicti Willelmi 

Kemmer successione advolvenda ubicumque locorum consistentia sive (dg: 

                         
68 Zie ← BP 1177 f 018r 13 za 17-01-1383, overdracht van deze goederen. 
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sitis) sita hereditarie (dg: ve) supportassent Ade de Mierde prout in 

litteris et cum deinde dictus Adam de Mierde dicta bona omnia et singula 

(dg: hereditarie supportasset dicto Willelmo) sibi a dictis Willelmo et 

Henrico fratribus liberis quondam Henrici Loijer! supportasset #dicto 

Willelmo Kemmer# prout in (dg: litteris) aliis litteris quas vidimus 

constitutus igitur (dg: ..) coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus 

Kemmer medietatem annue et hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis mensure de Buscoducis (dg: solvendam) solvende anno quolibet in 

festo purificationis ad Buscumducis tradende et deliberande ex quinque 

modiis annue (dg: et hereditarie) paccionis et hereditarie quos Henricus 

Berwout Hildegondi relicte quondam Huberti de Baersdonc Willelmo eius 

filio et Arnoldo Storiman marito et tutori legitimo Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Huberti et Hildegondis prefatorum (dg: solve) mensura 

termino atque loco ?infrascriptis solvere tenebatur annuatim de bonis 

dicti Huberti nunc ad jamdictum Henricum spectantibus in quibus idem 

Henricus residet ad presens in parochia de Eijsghe situatis quam 

paccionem duorum modiorum siliginis Willelmus Loijer {mogelijk enkele 

woorden in margine sinistra} [s]enior erga dictos Hildegondem Willelmum 

eius filium et Arnoldum Storiman acquisiverat emendo prout in litteris et 

que paccio (dg: die) duorum modiorum siliginis Willelmo Henrico 

[fratribus] predictis [et Elizabeth e]orum sorori liberis quondam Henrici 

Loijer mediante divisione prius (dg: p) habita inter ipsos et suos in hoc 

(dg: ...) coheredes (dg: cess) simul cum 

 

1179 mf6 B 08 p. 373. 

 Quinta post Judica: donderdag 04-04-1392. 

 

BP 1179 p 373r 01 ±wo 03-04-1392. 

aliis bonis cessit in partem prout in aliis litteris quas vidimus et que 

medietas dicte paccionis duorum modiorum siliginis nunc pertinet [ad 

predictum Willelmum Kemmer] ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo 

Loijer filio quondam Willelmi (dg: Loije) Loijer junioris cum dictis 

litteris mediantibus quibus dictus quondam Willelmus senior [dictam] 

paccionem duorum modiorum erga dictos Hildegondem (dg: ..) Willelmum eius 

filium et Arnoldum Storijman acquisiverat et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte [sui deponere]. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum qu[in/ar]ta post judica. 

 

BP 1179 p 373r 02 ±wo 03-04-1392. 

Een vidimus maken van 3 brieven, die beginnen met “Willelmus Henricus”, 

“Adam van Mierde” en “Willelmus zvw Henricus Loijer” en Willelmus Kemmer 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Willelmus Loijer zvw 

Willelmus Loijer de jongere. 

 

#. 

Et fiet (dg: instrumentum) #vidimus# de 3 litteris !litteris quarum una 

Willelmus Henricus et altera Adam de Mierde et tercia Willelmus filius 

quondam Henrici Loijer et Willelmus (dg: Loijer) #Kemmer# [promisit] 

tradere Willelmo Loijer filio quondam Willelmi Loijer junioris ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 373r 03 do 04-04-1392. 

Arnoldus zv Hermannus Couten soen van Venloen ev Margareta dvw Nijcholaus 

gnd Meijer verkocht aan Henricus Bac zvw Ghiselbertus van Loen een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Venloon, met Lichtmis in Venloon, aan 

het woonhuis van de koper, te leveren, gaande uit een stuk land van 

voornoemde wijlen Nijcholaus, nu aan hem behorend, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, beiderzijds tussen erfgoed behorend aan het huis van 

Postel, met een eind strekkend aan Batha gnd Loden, reeds belast met de 

grondcijns. 
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Arnoldus filius Hermanni (dg: Couten?) #Couten# soen de Venloen #maritus 

et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Nijcholai dicti 

dicti Meijer# hereditarie vendidit Henrico Bac filio quondam Ghiselberti 

de Loen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis [mensure de] 

Venloen solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Venloen ad 

domum habitationis dicti (dg: .) emptoris tradendam de et ex pecia terre 

#dicti quondam Nijcholai nunc ad [se spectante]# sita in parochia de 

Oe[sterwijc] in loco dicto Udenhout inter hereditatem spectantem ad domum 

de Postula ex utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad 

hereditatem Bathe dicte Loden ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum quinta post 

Judica. 

 

BP 1179 p 373r 04 do 04-04-1392. 

Johannes van Helvoert schoenmaker zv Henricus van Helvoert molenaar ev 

Jutta dvw Elijas gnd des Papen soen verkocht aan Rodolphus gnd Roef zvw 

voornoemde Elijas des Papen soen alle goederen, die aan hen zullen komen na 

overlijden van Aleijdis Havermans, mv voornoemde Jutta, gelegen onder 

Oirschot. 

 

Solvit. 

Johannes de Helvoert sutor filius (dg: quondam) Henrici de Helvoert 

multoris maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Elije 

dicti des Papen soen omnia et singula bona (dg: sibi) sibi et dicte Jutte 

sue uxori de morte Aleijdis Havermans matris dicte Jutte successione 

advolvenda quocumque locorum infra parochiam de Oerscot consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho dicto Roef filio dicti 

quondam (dg: Eliza) Elije des Papen soen prmittens super omnia warandiam 

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

sui #et# dicte (dg: sue uxoris) Jutte sue uxoris deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 373r 05 do 04-04-1392. 

Johannes Coninc van Berlikem verkocht aan Gerardus Hals zv Johannes Hals 

ongeveer de helft, die aan hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus 

Everaets soen gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Elizabeth, in een kamp, in Hintham, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Henricus van den Calfhoevel anderzijds, te weten de 

helft richting voornoemd erfgoed van het Geefhuis. 

 

Johannes Coninc van Berlikem (dg: pec q) medietatem vel circiter sibi 

(dg: de mo) et Elizabeth sue uxori filie quondam Henrici Everaets soen 

(dg: successione advolutam in qu) de morte (dg: eiusdem quondam Henrici 

f) parentum eiusdem (dg: quondam He) Elizabeth successione advolutam in 

quodam campo sito in (dg: pa) Hijntham inter hereditatem (dg: me) mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Henrici van den 

Calfhoevel ex alio scilicet illam medietatem vel circiter que sita est 

versus dictam hereditatem dicte mense sancti spiritus prout huiusmodi 

medietas vel circiter ibidem sita est et ad dictum Johannem Coninc 

dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Hals filio 

Johannis Hals promittens super omnia (dg: w) warandiam et obligationm 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 373r 06 do 04-04-1392. 

Jacobus Loze droeg over aan Johannes zvw Johannes die Moelner van Herlaer 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, die wijlen zijn vader Johannes Loze 

met Sint-Remigius beurde, gaande uit een stuk land in Schijndel, ter 

plaatse gnd aen den Borne, tussen erfg vw Henricus Maelghijs enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 
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Jacobus Loze hereditarium censum XX solidorum monete quem Johannes 

quondam (dg: Loze e) Loze eius pater solvendum !hereditarie Remigii ex 

pecia terre sita in parochia de Scijnle (dg: in lo) ad locum dictum aen 

den Borne inter hereditatem heredum quondam Henrici Maelghijs ex uno et 

inter communem platam ex alio ut dicebat et quem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie (dg: ve) supportavit Johanni filio quondam Johannis 

die Moelner de Herlaer promittens warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem (dg: exin) deponere. Testes (dg: deponere) datum supra. 

 

BP 1179 p 373r 07 do 04-04-1392. 

Willelmus Kuijf en Henricus die Writer, wonend in Empel, beloofden aan 

Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel 22½ Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen. 

 

Willelmus Kuijf et Henricus die Writer commorantes in Empel promiserunt 

indivisi super omnia Gerardo de Eijke filio quondam Henrici Posteel XXII 

et dimidium Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 373r 08 do 04-04-1392. 

Willelmus van Oijen zv Johannes van Oijen: zijn vruchtgebruik in alle 

erfgoederen {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus de Oijen filius Johannis de Oijen suum usufructum sibi 

competentem in omnibus hereditatibus. 

 

BP 1179 p 373r 09 do 04-04-1392. 

Jacobus Stevens soen gaf uit aan Henricus Zeelmaker zvw Henricus Zeelmaker 

een hofstad69, overal 16 voet breed, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, 

achter het woonhuis van wijlen Ghisbertus Maechelini, over de stroom, in 

een erfgoed van voornoemde wijlen Ghisbertus Maechelini, tussen erfgoed van 

voornoemde Jacobus enerzijds en erfgoed van Johannes Gerijs anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg, die daar afgescheiden is uit het erfgoed van 

voornoemde wijlen Ghisbertus Maechelini, achterwaarts tot aan een erfgoed 

van wijlen Johannes Stierken, met het recht een brug en trap te mogen 

gebruiken, en met het recht een weg te mogen gebruiken, lopend vanaf de 

Orthenstraat achterwaarts naar de stroom, verder over de brug, en verder 

vanaf die brug tot aan de oude stadsmuur, zoals anderen die gebruiken, die 

recht in voornoemde brug en trap hebben; de uitgifte geschiedde voor 2 

penning hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Kerstmis te betalen. Henricus zal de brug, trap en weg onderhouden, zoals 

ook anderen dat doen die daarin recht hebben. 

 

Jacobus Stevens soen quoddam domistadium (dg: sit) XVI pedatas ubique in 

latitudine continens situm ad vicum Orthensem retro domum habitationis 

quondam Ghisberti Maechelini (dg: retro) #ultra# aquam ibidem currentem 

in hereditate dicti quondam (dg: Henrici) Ghisberti Maechelini inter 

hereditatem dicti Jacobi ex (dg: ex) uno et inter hereditatem Johannis 

Gerijs ex alio tendens (dg: cum) a communi via ibidem sumpta et ordinata 

de hereditate dicti quondam Ghisberti Maechelini retrorsum usque ad (dg: 

antiquum murum oppidi de Busco simul) hereditatem quondam Johannis 

Stierken simul cum pleno jure utendi ponte et gradu ibidem pro tempore 

consistentibus atque cum pleno jure utendi via tendente ibidem a dicto 

vico Orthensi retrorsum ad dictam aquam ibidem currentem et (dg: per 

pontem) ulterius per pontem ibidem consistentem et ulterius ab huiusmodi 

ponte usque ad antiquum murum oppidi de Busco simili aliis hominibus jus 

in dictis via ponte et gradu habentibus et habendis #et# habituris ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico Zeelmaker filio quondam 

Henrici Zeelmaker ab eodem hereditarie possidendum pro II denariis census 

                         
69 Zie → BP 1175 f 126v 08 ma 22-11-1395, overdracht van de hofstad. 
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domino duci exinde solvendis dandis etc et pro hereditario censu trium 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex (dg: 

d) premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus Henricus dictos 

pontem gradum et viam in bona disposcione perpetue observabit simili 

aliis hominibus #jus# in eisdem habentibus ac habituris. Testes Neijnsel 

et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 373r 10 do 04-04-1392. 

Goeswinus zvw Rutgherus van Zeghenworp verkocht aan Johannes zv Gerardus 

van Vladeracken, tbv Heijlwigis wv Wautgherus gnd Pijnappel, een stukje 

erfgoed uit een erfgoed gnd die Gelenberg, aan voornoemde Goeswinus 

behorend, in Gestel bij Herlaer, welk erfgoed ligt tussen voornoemde 

Heijlwigis enerzijds en Henricus Bruijstens anderzijds, te weten het stukje 

naast voornoemde Heijlwigis, zoals afgepaald. 

 

Goeswinus filius quondam Rutgheri de Zeghenworp quandam particulam 

hereditatis (dg: sitam in parochia de Ghestel prope) de hereditate dicta 

die Ghelenberch ad (dg: que hereditas sita est inter here) #dictum Goes 

spectantem# sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer que hereditas die 

Ghelenberch sita est inter hereditatem Heijlwigis (dg: fie) relicte 

quondam Wautgheri dicti Pijnappel ex uno et inter hereditatem Henrici 

Bruijstens ex alio scilicet illam particulam hereditatis que particula 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicte Heijlwigis prout ibidem 

sita est et limitata ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

Gerardi de Vladeracken ad opus dicte Heijlwigis promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 373r 11 do 04-04-1392. 

Theodericus zvw Arnoldus gnd Yewijns soen droeg over aan Ywanus zvw 

Lambertus gnd Yewijns soen (1) een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd op 

Ham, tussen een eusel van Thomas van Hijntham enerzijds en Ywanus zvw 

voornoemde Arnoldus Yewijns soen anderzijds, (2) de helft van een stuk 

beemd, in Veghel, ter plaatse gnd op Ham, ter plaatse gnd in Abroek, tussen 

Nijcholaus van den Braken enerzijds en Johannes zv Theodericus die Snider 

anderzijds, belast met cijnzen aan de heer van Helmond en aan Walterus van 

der Rullen. 

 

Theodericus filius quondam Arnoldi dicti Yewijns soen peciam terre (dg: 

et peciam prati sibi) sitam in parochia de Vechel (dg: inter) in loco 

dicto op (dg: Ham) Ham inter hereditatem dictam eeusel spectantem ad 

Thomam de Hijntham ex uno et inter hereditatem Ywani filii dicti quondam 

Arnoldi (dg: Yewij) Yewijns soen ex alio et (dg: peciam) #medietatem 

pecie# prati site in dicta parochia (dg: in lo...) et loco predictis in 

loco dicto in Abroec inter hereditatem Nijcholai van den Braken ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii Theoderici die Snider ex [alio] 

hereditarie supportavit Ywano filio quondam Lamberti dicti Yewijns soen 

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

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus domino de Helmont et 

Waltero (dg: de) van der Rullen exinde solvendis. Testes Willelmus et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 373r 12 do 04-04-1392. 

Nijcholaus uter Hasselt en Johannes van den Papendonc beloofden aan 

Aleijdis gnd Moerwaters wv Jacobus die Clercke 75 Engelse nobel of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus (do 25-07-1392) en de andere 

helft met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392). 

 

Nijcholaus uter Hasselt et Johannes van den (dg: Pape) Papendonc 

promiserunt Aleijdi dicte Moerwaters (dg: fi) relicte quondam Jacobi die 

Cler[cke] septuaginta quinque Engels (dg: nobel) nobel seu valorem 
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mediatim Jacobi et mediatim (dg: .......) #Remigii# proxime futurum 

persolvendos. Testes Rover et Neijnsek datum supra. 

 

1179 mf6 B 09 p. 374. 

 Quinta post Judica: donderdag 04-04-1392. 

 

BP 1179 p 374v 01 do 04-04-1392. 

....... zvw Danijel van Vlierden beloofde aan Johannes Stanssen soen van 

Arle 12½ mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

....... [filius] quondam Danijelis de (dg: Vlierden) Vlierden promisit 

Johanni Stanssen soen de (dg: A) Arle XII et dimidium modios siliginis 

mensure de Busco [ad] monitionem persolvendos et in (dg: Bus) Buscoducis 

tradendos (dg: ..). Testes Willelmus et Tijt datum quinta post Judica. 

 

BP 1179 p 374v 02 do 04-04-1392. 

Elizabeth dvw Johannes die Rode en Johannes gnd Kul ev Enghelberna dv 

Willelmus gnd die Grans verkochten aan Arnoldus die Voeghelere een beemd, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Geintse Straat, tussen 

voornoemde Arnoldus die Voghelere enerzijds en Johannes zvw voornoemde 

Johannes die Rode anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene 

weg, belast met 14 schelling geld b-erfcijns. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis die Rode cum tutore et Johannes dictus 

Kul maritus et tutor legitimus Enghelberne sue uxoris filie Willelmi 

dicti die Grans (dg: peciam) quoddam pratum situm in parochia de Vucht 

sanctie (dg: Peter) Lamberti in loco dicto die Gheijntsche Straet inter 

hereditatem Arnoldi die Voghelere ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii dicti quondam Johannis die Rode ex alio tendens cum utroque fine ad 

communem plateam ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo die 

Voeghelere promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis XIIII solidis monete hereditarie census exinde de jure 

solvendis. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 03 do 04-04-1392. 

Johannes Kul ev Enghelberna dvw Willelmus gnd Grans verkocht aan Johannes 

en Elizabeth, kvw Johannes gnd die Rode, 1/3 deel in een stuk land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughter Akker, tussen erfgoed van de 

commendator van Vught enerzijds en Theodericus Loekart anderzijds, dit 1/3 

deel belast met een kleine zwarte tournose. 

 

Johannes Kul maritus et tutor legitimus Enghelberne sue uxoris filie 

quondam Willelmi dicti Grans terciam partem ad se spectantem in pecia {er 

staat: pae} terre sita in parochia de Vucht sancti Petri (dg: inter) in 

loco dicto Vuchter Acker inter hereditatem commendatoris (dg: si) de 

Vucht ex uno et inter hereditatem Theoderici Loekart ex alio hereditarie 

vendidit (dg: .) Johanni et Elizabeth liberis quondam Johannis dicti die 

Rode promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno #parvo# 

nigro Turonensi denario ex ?dicta dicta tercia parte de jure solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 04 do 04-04-1392. 

Johannes van den Hezeacker verkocht aan Arnoldus van Os zvw Arnoldus van Os 

(1) een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen 

erfgoed van het klooster van Bijnderen en voornoemde Arnoldus van Os zvw 

Arnoldus van Os enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen en 

Emondus van den Hezeacker anderzijds, (2) een stuk heide, gelegen aan het 

eind van voornoemd stuk land, richting het noorden, beiderzijds tussen 

voornoemde Emondus van den Hezeacker, met een eind strekkend aan de gemeint 

aldaar. 
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Johannes van den Hezeacker peciam terre sitam in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto Houthem inter hereditatem conventus de Bijnderen (dg: 

ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine a) et Arnoldi de Os 

filii quondam Arnoldi de Os ex uno et inter hereditatem conventus de 

Bijnderen et Emondi van den Hezeacker ex alio (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo) atque peciam terre mericalis sitam ad finem dicte 

pecie #terre# versus aquilonem inter hereditatem dicti (dg: Emo) Emondi 

van den Hezeacker ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine 

ad communitatem ibidem ut dicebat hereditarie vendidit #dicto# Arnoldo de 

Os filio quondam Arnoldi de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 05 do 04-04-1392. 

Henricus van der Rijt van Mierle verkocht aan Johannes van Vladeracken een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

goederen van wijlen Ancelmus van den Wiel, nu behorend aan voornoemde 

verkoper, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, (2) een hoeve van 

voornoemde verkoper, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, (3) alle andere 

erfgoederen van voornoemde verkoper, onder Sint-Oedenrode en Schijndel, 

reeds belast met cijnzen en pacht(en). 

 

Henricus van der Rijt de Mierle hereditarie vendidit Johanni de 

Vladeracken (dg: filio Elizabeth) hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex bonis quondam Ancelmi van den 

Wiel #nunc ad dictum venditorem spectantibus# sitis in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Eirde et ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque sitis atque ex quodam manso dicti 

venditoris sito in parochia de Scijnle in loco dicto (dg: aen die) 

Wijbossche et ex attinentiis (dg: eius) eiusdem mansi singulis et 

universis atque de et ex omnibus et singulis aliis hereditatibus dicti 

venditoris quocumque locorum (dg: consistentibus) infra parochias de Rode 

sancte Ode et de Scijnle sitis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et 

paccion... ex premissis de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

Neijnsel et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 06 do 04-04-1392. 

Johannes Hazart zvw Johannes Hazart verkocht aan Johannes van Vladeracken 

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

leveren, gaande uit een huis, hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Arnoldus zv Henricus gnd 

Jacobs soen enerzijds en Henricus gnd Sceper anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, reeds belast met de grondcijns, een 

b-erfpacht van 2 mud rogge en 3 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, en 

een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Johannes Hazart filius quondam Johannis Hazart hereditarie vendidit 

Johanni de Vladeracken hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo domistadio et orto atque hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde 

inter hereditatem (dg: Henrici) Arnoldi filii Henrici dicti Jacobs soen 

ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Sceper ex alio tendente cum uno 

fine ad communem plateam ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis (dg: mensure de Rode) et trium 

lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode et hereditario censu XX 

solidorum communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 374v 07 do 04-04-1392. 

Petrus Wechaze, Arnoldus Luten soen, Theodericus Martens soen, Johannes 

Mathijs soen, Nijcholaus gnd Coel op den Borchacker en Mathias zvw Ygrammus 

van Overlaer beloofden aan Johannes van Bladel bakker 49½ Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Petrus Wechaze Arnoldus Luten soen Theodericus Martens soen Johannes 

Mathijs soen Nijcholaus dictus Coel op den Borchacker Mathias filius 

quondam Ygrammi van Overlaer promiserunt Johanni de Bladel pistori 

quadraginta novem et dimidium Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 08 do 04-04-1392. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten en Henricus van Gravia beloofden 

aan Theodericus Scalpart 30 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

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

 

Jacobus Coptiten #filius quondam Willelmi Coptiten# et Henricus de Gravia 

promiserunt Theoderico Scalpart XXX Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 374v 09 do 04-04-1392. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit I ?g[rossum]. 

Primus servabit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 10 do 04-04-1392. 

De broers Arnoldus en Johannes, kvw Matheus gnd Snoec, droegen over aan 

Johannes van den Cloet zvw Johannes van den Cloet nzvw Arnoldus van de 

Kloot, een huis en tuin, in Hintham, tussen Rutgherus Tielmans soen en 

Henricus Jans soen enerzijds en Henricus Maes soen en Willelma sv Willelmus 

gnd Scouthet zvw Willelmus gnd van Enghelant anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan Thomas van Hijntham, aan wijlen voornoemde 

Matheus Snoec en voornoemde broers Arnoldus en Johannes, kvw voornoemde 

Matheus Snoec, overgedragen door Godefridus zvw Andreas van Berlikem, en 

die nu aan hen behoren. 

 

Arnoldus et Johannes fratres liberi quondam (dg: G) Mathei dicti Snoec 

domum et ortum sitos in Hijntham inter hereditatem Rutgheri Tielmans soen 

et Henrici Jans soen ex uno et inter hereditatem Henrici Maes soen et 

Willelme sororis Willelmi dicti Scouthe[t] filii quondam Willelmi dicti 

de Enghelant ex alio tendentes a communi platea retrorsum usque ad 

hereditatem Thome de Hijntham supportatos dicto quondam Matheo Snoec 

atque primodictis Arnoldo et Johanni fratribus liberis dicti quondam 

Mathei Snoec (dg: prut) a Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

prout in litteris et quas nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni van den Cloet filio quondam Johannis van den Cloet 

filii naturalis quondam Arnoldi de Globo cum litteris et aliis #et# jure 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorundem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 11 do 04-04-1392. 

Nijcholaus van Kessel zv Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel filius Johannis prebuit et reportavit. Tests datum 

supra. 

 

BP 1179 p 374v 12 do 04-04-1392. 

Johannes Ghisellen soen beloofde aan Jacobus van den Hoevel 200 Gelderse 
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gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1392) te 

betalen. 

 

Johannes Ghisellen soen promisit Jacobo van den Hoevel ducentos Gelre 

gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 13 do 04-04-1392. 

Jacobus van Kessel zvw Johannes van Kessel, Hermannus zvw Johannes gnd Oems 

en Zegherus Zeghers soen van Vucht beloofden aan Aleijdis Moerwaters wv 

Jacobus die Clercke 75 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jacobus (do 25-07-1392) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392). 

 

Jacobus de Kessel filius quondam Johannis de Kessel Hermannus filius 

quondam Johannis dicti Oems et Zegherus Zeghers soen de Vucht promiserunt 

Aleijdi Moerwaters (dg: f) relicte quondam Jacobi die Clercke septuaginta 

quinque Engels nobel seu valorem (dg: ad) mediatim Jacobi et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 374v 14 ±do 04-04-1392. 

Willelmus Kuijf van Empel en Jacobus Stevens soen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 12 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392; 

26+31+24=81 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus Kuijf de Empel et Jacobus Stevens soen promiserunt Philippo 

Jozollo etc XII (dg: aude) aude scilde Francie ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos [sub p]ena I. Testes datum [supra]. 

 

1179 mf6 B 10 p. 375. 

 Quinta post Judica: donderdag 04-04-1392. 

 Sexta post Judica: vrijdag 05-04-1392. 

 

BP 1179 p 375r 01 ±do 04-04-1392. 

Walterus Godekens soen, Johannes Wouters soen, Theodericus Ghiben soen, 

Marcelius gnd Zeel Ghiben soen, ....... ....... en Johannes Peters soen 

beloofden aan Johannes van de Kelder gedurende 7 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 02-06-1392), elk jaar met Pinksteren 70½ Hollandse gulden en 

....... ....... te betalen. 

 

Walterus Godekens soen et Johannes Wouters soen Theodericus Ghiben soen 

(dg: Ze) Marceliu[s dictus] Zeel Ghiben soen ....... ....... ....... 

....... et Johannes Peters soen promiserunt #super omnia# (dg: Johanni 

de) se daturos et soluturos Johanni de Penu (dg: septuaginta et ... Holl) 

ad spa[cium septem annorum festum] penthecostes proxime futurum sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum septem annorum septuaginta (dg: -

) et dimidium Hollant gulden #et ....... .....es .ul...# seu ....... 

....... ....... ....... eiusdem valoris in festo penthecostes et primo 

termino a festo penthecostes proxime futuro ultra annum. Testes Neijnsel 

et Tijt datum quinta post [Judica]. 

 

BP 1179 p 375r 02 ±do 04-04-1392. 

Henricus van Haren en Johannes Buijc vleeshouwers beloofden aan Arnoldus 

van Os zvw Arnoldus van Os 19 Gelderse gulden, .. ..... voor 1 gulden 

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

 

Henricus de Haren et Johannes Buijc carnifices promiserunt Arnoldo de Os 

filio quondam Arnoldi de Os XIX (dg: gulden) Gelre ....... [?a]tq[ue] 

....... ....... ....... ....... pro quolibet gulden (dg: vocato ad) 

computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 03 ±do 04-04-1392. 

Johannes Bessellen, Bessella wv Theodericus van Megen en Theodericus, zv 

voornoemde Bessella en wijlen Theodericus, beloofden aan Aleijdis 

Moerwaters wv Jacobus die Clercke 75 Engelse nobel of de waarde, een helft 

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

Remigius aanstaande (di 01-10-1392). 

 

Johannes Bessellen Bessella relicta quondam Theoderici de Megen et 

Theodericus filius eorundem Besselle et quondam Theoderici promiserunt 

Aleij[di 70Moerwaters] relicte quondam Jacobi die Clercke septuaginta 

quinque Enghels nobel seu valorem(dg: ad) mediatim Jacobi et mediatim 

Remigii proxime futurum [persolvendos]. Testes Willelmus et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 04 ±do 04-04-1392. 

Willelmus Bodem beloofde aan Egidius zvw Egidius gnd Langielijs 100 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) 

te betalen. 

 

Willelmus Bodem promisit Egidio filio quondam Egidii dicti Langielijs 

centum Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: d) Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 05 ±do 04-04-1392. 

{BP 1179 p 375r 06+07+08+09:} Niet schrijven, omdat ze heen zijn gegaan en 

de wederkoop niet hebben erkend. 

 

{BP 1179 p 375r 06+07+08+09 zijn onderling door een haal in margine 

sinistra verbonden. In margine sinistra staat:} Non scribatur quia 

recesserunt et non recognoverunt redempcionem. 

 

BP 1179 p 375r 06 ±do 04-04-1392. 

Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc verkocht aan Roverus zvw 

Henricus gnd Goide Wert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-

1394), gaande uit ?10 lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd aan 

dat Luttel Einde, tussen Henricus szv Arnoldus gnd Zonmans en Johannes van 

Houthem enerzijds en Johannes van der Voert en Katherina Jonge Lemkens 

dochter anderzijds. 

 

Johannes (dg: va) de Kilsdonc filius quondam Johannis de Kilsdonc 

hereditarie vendidit Rovero filio quondam Henrici dicti Goide Wert 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex (dg: dec) ?decem lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat 

Luttel Eijnde inter hereditatem Henrici generi Arnoldi dicti Zonmans #et 

Johannis van Houthem# ex uno et inter hereditatem Johannis van der Voert 
?et #Katherine Jonge Lemkens dochter ex alio# ut dicebat promittens (dg: 

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

exceptis) et sufficientem facere. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 07 ±do 04-04-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis over een jaar (ma 

02-02-1394), met 35 Hollandse gulden of de waarde en de pacht van het jaar 

van wederkoop. 

 

                         
70 Aanvulling op basis van BP 1179 p 374v 13. 
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Et poterit redimere dictam paccionem ad spacium quatuor (dg: h) annorum 

(dg: p) a festo purificationis proxime futuro ultra annum sine medio 

sequentium ?sequente semper dicto spacio pendente ?+ XXXV Hollant gulden 

seu valorem et cum paccione anni redempcionis ut in forma. 

 

BP 1179 p 375r 08 ±do 04-04-1392. 

Voornoemde Roverus koper en Ghibo Lobbeken beloofden aan voornoemde 

Johannes van Kilsdonc 35 Hollandse gulden of de waarde met Pasen over een 

jaar (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Dictus Roverus emptor #et Ghibo Lobbeken# promisit dicto Johanni (dg: 

van) de Kilsdonc XXXV Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a festo pasche 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 09 ±do 04-04-1392. 

Voornoemde Roverus beloofde voornoemde Ghibo schadeloos te houden. 

 

+. 

(dg: P) Roverus predictus promisit dictum Ghibonem indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 10 ±do 04-04-1392. 

Johannes Reijmbouts soen van Os beloofde aan Heijmericus zvw Goeswinus van 

Beest, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 17 

Hollandse gulden of de waarde te betalen, en de zegedijken en waterlaten te 

onderhouden, behorend bij 4 morgen land van voornoemde Heijmericus, ter 

plaatse gnd die Hoeven, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Johannes 

die Jonghe anderzijds. 

 

Johannes Reijmbouts soen de Os promisit super omnia se daturum et 

soluturum Heijmerico filio quondam Goeswini de Beest ad spacium trium 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

trium annorum XVII Hollant gulden seu valorem Martini et primo termino 

Martini proxime futuro et quod ipse zeghediken et aqueductos spectantes 

ad quatuor iugera terre #dicti Heijmerici# sita in loco dicto die Hoeven 

inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno et inter hereditatem Johannis 

die Jonghe ex alio ut dicebat dicto spacio pendente in bona disposicione 

observabit cum zicht et zeijssen. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 11 ±do 04-04-1392. 

Theodericus Broes soen verkocht aan Ghiselbertus Danels soen 2½ hont land, 

in Meerwijk, tussen Gerardus van Berkel enerzijds en voornoemde Ghisbertus 

Danels soen anderzijds. 

 

Theodericus Broes soen duo et dimidium hont terre sita in jurisdictione 

de Merewijc inter hereditatem Gerardi de Berkel ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti Danels soen ex alio hereditarie vendidit dicto 

Ghiselberto Danels soen promittens super habita #et# habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 12 vr 05-04-1392. 

Theodericus zvw Ambrosius gnd Broes zvw Johannes van den Hoernic en 

Tielmannus Jans soen ev Aleijdis dvw Ambrosius gnd Broes zvw Johannes van 

den Hoernic verkochten aan Hermannus zvw voornoemde Ambrosius ¼ deel in een 

huis, tuin en 4 hont aangelegen land, in Meerwijk, voor het kasteel van 

Meerwijk, tussen Johannes zvw Gerardus Roest enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met lasten. 

 

Theodericus (dg: Broes soen) #filius quondam Ambrosii dicti Broes filii 

quondam Johannis van den Hoernic# et Tie[l]mannus Jans soen (dg: .) 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam (dg: ..) 
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Ambrosii dicti (dg: Boe) Broes filii quondam Johannis van den Hoernic 

(dg: sit) quartam partem ad se spectantem in domo et orto et quatuor hont 

terre #sibi adiacentibus# sitis in jurisdictione de Merewijc ante castrum 

de Merewijc inter hereditatem Johannis filii quondam Gerardi Roest ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Hermanno filio dicti quondam Ambrosii promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis et ad 

dictam quartam (dg: de) partem de jure spectantibus. Testes Willelmus et 

Tijt datum sexta post judica. 

 

BP 1179 p 375r 13 vr 05-04-1392. 

Arnoldus Hoernken, Johannes van Mulsen en Arnoldus van Ghewanden maakten 

een erfdeling van een kamp, in Meerwijk, ter plaatse gnd Pulsbroek, naast 

wijlen Martinus Monics. Voornoemde Arnoldus van Ghewanden kreeg de helft 

richting Engelen, zoals omgraven. 

 

Arnoldus Hoernken Johannes de Mulsen et Arnoldus de Ghewanden palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam paccionem! mutuo fecisse de 

quodam campo ad ipsos spectante sito jurisdictione! Merewijc! in loco 

dicto Pulsbroec #contigue# iuxta hereditatem quondam Martini Monics (dg: 

ex uno et inter hereditatem) dicebat! mediante qua divisione (dg: 

medietatem qua divisione u) una medietas dicti campi que sita est versus 

Enghelen prout ibidem sita est et circonfossata ut dicebant dicto Arnoldo 

de Ghewanden cessit in partem super quibus et jure promittentes (dg: 

ratam servare et Lambertus) ratam servare. Testes Rover et Raet datum 

supra. 

 

BP 1179 p 375r 14 vr 05-04-1392. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken en Johannes van Mulsen kregen de andere helft 

naast voornoemde Martinus Monics, zoals omgraven. Zij, en hun ....... 

Lambertus beloofden de deling van waarde te houden. De medeërfgenamen van 

voornoemde Arnoldus van Ghewanden zullen nimmer rechten op deze helft doen 

gelden. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicti campi que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem Martini Monics prout ibidem sita est et 

circonfossata dictis Arnoldo #Hoernken# et Johanni cessit (dg: in) in 

partem super quibus etc promittentes (dg: ratam servare et ob) #et cum eo 

Lambertus eius etc# servare et quod ipsi coheredes dicti Arnoldi #de 

Ghewanden# tales habebunt quod nunquam presument se jus in dicta 

medietate habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 15 vr 05-04-1392. 

Arnoldus Hoernken en Johannes van Mulsen beloofden aan Arnoldus van 

Ghewanden 32 Hollandse gulden of de waarde vandaag over een jaar te 

betalen. 

 

Arnoldus Hoernken et Johannes de Mulsen promiserunt Arnoldo [de] 

Ghewanden XXXII Hollant gulden seu valorem a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 16 vr 05-04-1392. 

Johannes van Mulsen beloofde een helft van dit geld te betalen, zó dat 

voornoemde Arnoldus Hoernken daarvan geen schade heeft. 

 

Johannes de Mulsen promisit super omnia unam medietatem dicte pecunie 

taliter persolvere sic quod dicto Arnoldo Hoernken dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 375r 17 vr 05-04-1392. 

Al verwerkt 
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Godefridus van Ghestel verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van de 

Kloot en Adam van Mierde een schepenbrief71, die luidt: “Petrus gnd van Loen 

snijder beloofde aan Ghibo gnd van Ghestel 45 gulden geld van Holland of 

ander paijment van dezelfde waarde met Vastenavond aanstaande te betalen; 

getuigen waren schepenen, Gerardus van Uden en Henricus Dicbier zv 

Godefridus, datum do 23-02-1391”. 

 

Godefridus de Ghestel palam recognovit se recepisse (dg: ab) #a# Johanne 

de Globo et Adam de Mierde quandam litteram scabinalem quarum tenor 

sequitur in hec verba (dg: verba) Petrus dictus de Loen sartor promisit 

ut debitor principalis super se et bona sua omnia Ghiboni dicto de 

Ghes[tel] quadraginta quinque florenos aureos communiter gulden vocatos 

monete Hollandie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris [et ad] carnisprivium proxime futurum persolvendos testes 

interfuerunt scabini in Buscoducis Gerardus de Uden Henricus Dicbier 

filius Godefridi datum quinta post dominicam qua cantatur reminiscere 

anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo et promisit super habita et 

habenda dictos Johannem et Adam ....... ....... Testes Aa Willelmus Rover 

Neijnsel Tijt et Raet datum supra. 

 

1179 mf6 B 11 p. 376. 

 Quarta post palmarum: woensdag 10-04-1392. 

 

BP 1179 p 376v 01 wo 10-04-1392. 

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

voornoemde Petra en wijlen Petrus Alarts soen, en Reijnerus zvw Johannes 

Nollekens ev Aleijdis dvw voornoemde Goeswinus maakten een erfdeling van 

goederen, die aan hen behoren. 

Voornoemde Reijnerus kreeg de helft van 9 morgen land van wijlen voornoemde 

Goeswinus, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Johannes Haijken enerzijds en 

Ghisbertus Lijsscap de jongere anderzijds, welke 9 morgen wijlen Petrus van 

de Steenweg bvw voornoemde Goeswinus Moedel in zijn testament nagelaten had 

aan voornoemde Goeswinus Moedel, te weten de helft richting de waterlaat 

aldaar. Voornoemde Reijnerus zal de helft onderhouden van waterlaten en 

zegedijken die bij de 9 morgen horen. Petra en Goeswinus zullen de andere 

helft van voornoemde waterlaten en zegedijken onderhouden. 

 

[72Petr]us et Petra liberi quondam Goeswini #Moedel# de Lapidea Via cum 

tutore #Goeswinus filius dicte Petre et quondam Petri Alarts soen# et 

Reijnerus filius quondam Johannis Nollekens maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Goeswini palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibuscumque bonis ad se 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione medietas novem iugerum 

terre dicti quondam Goeswini sitorum in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem Johannis (dg: here) Haijken ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti Lijsscap junioris ex alio #[prout dicta] novem iugera terre 

ibidem sunt sita# et que novem iugera terre (dg: dictus) Petrus quondam 

de Lapidea Via frater olim dicti quondam Goeswini Moedel eodem Goeswino 

Moedel in suo testamento legaverat [scilicet illa] medietas (dg: di) que 

sita est (dg: ..) versus aqueductum ibidem ut dicebant dicto (dg: Petre 

et) Reijnero cessit in partem promittentes ratam servare et dampna 

equaliter portabunt tali condicione quod dictus {geen naam ingevuld; moet 

zijn: Reijnerus} (dg: unam) perpetue observabit in bona disposicione 

medietatem aqueductuum et Zegediken [ad] dicta novem iugero terre 

spectantium sic supra (dg: medietatem) alteram medietatem eorundem novem 

iugerum terre dampna non eveniant et simili modo (dg: dictus) dicta Petra 

et Goeswinus reliquam medietatem (dg: ...) dictorum aqueductuum et 

Zegediken perpetue in bona disposicione observabunt sic quod supra dictam 

                         
71 Zie ← BP 1179 p 342v 05 do 23-02-1391, schuldbekentenis. 
72 Aanvulling op basis van P 1179 p 376v 03. 
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medietatem damona exinde non eveniant ut recognoverunt et promiserunt 

super omnia. Testes Tijt et Vladeracken datum quarta post palmarum. 

 

BP 1179 p 376v 02 wo 10-04-1392. 

Voornoemde Petra dvw Goeswinus Moedel van de Steenweg en haar zoon 

Goeswinus kregen de andere helft van voornoemde 9 morgen, te weten de helft 

richting de kerk van Rosmalen. 

 

Et mediante qua divisione medietas dictorum novem iugerum terre scilicet 

illa medietas que sita est versus ecclesiam de Roesmalen ut dicebant 

dictis Petre et Goeswino eius filio cesserunt in partem promittentes 

ratam servare et dampna equaliter portabunt (dg: testes) addita 

condicione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 376v 03 wo 10-04-1392. 

Voornoemde Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg kreeg (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, die Johannes Coman zvw Petrus 

gnd van den Loeker levert, (2) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Wetten, die Johannes zv Petrus gnd Coninc levert, (3) een b-erfpacht van 8 

lopen rogge, maat van Wetten, die Petrus gnd Hoddewijn levert, (4) een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Wetten, die Willelmus gnd Wiltens 

zvw Willelmus Wiltens dekker levert, (5) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

maat van Wetten, die Walterus gnd Ebben soen gnd dat Heerken van Wetten 

levert, (6) een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Wetten, die Arnoldus 

gnd Yewijns zvw Johannes gnd Happen soen van Wetten levert, (7) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Wetten, die Johannes, zvw Johannes 

gnd Templer de jongere verwekt bij Heijlwigis dvw Henricus gnd Boemelman, 

levert, (8) een b-erfcijns van 30 schelling, die Johannes van Kuijc zvw 

Arnoldus van Kuijc betaalde aan wijlen voornoemde Goeswinus Moedel, (9) een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Johannes Belen soen moest betalen aan 

wijlen voornoemde Goeswinus Moedel, (10) de steenoven, gnd Eijd Oeven, van 

wijlen voornoemde Goeswinus Moedel, in Orthen, ter plaatse gnd die 

Langdonk, zoals Goeswinus Moedel in deze goederen was overleden, (11) 7½ 

hont en 4 roeden land, uit een kamp van 4 morgen 45 roeden, ter plaatse gnd 

op Spike, welke 7½ hont 4 roeden wijlen voornoemde Goeswinus Moedel gekocht 

had van Mechtildis wv Willelmus gnd Claes soen, en Theodericus Kuijst en 

Brijeno gnd Bruijn Kuijst, szv voornoemde Mechtildis, (12) een kamp, 1½ 

morgen groot, ter plaatse gnd Spike, tussen wijlen Walterus van Oerle 

enerzijds en de gemeint anderzijds, aan wijlen voornoemde Goeswinus Moedel 

verkocht door de stad Den Bosch, (13) een b-erfcijns van 1 oude groot, die 

wijlen voornoemde Goeswinus Moedel beurde, gaande uit een erfgoed in 

Tilburg. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure #de Nuenen# quam Johannes Coman filius quondam Petri dicti van 

den Loeker et hereditaria paccio sex lopinorum siliginis mensure de 

Wetten quam Johannes filius Petri dicti Coninc item hereditaria paccio 

octo lopinorum siliginis mensure de Weten! quam Petrus dictus Hoddewijn 

item hereditaria paccio quatuor lopinorum siliginis mensure de Wetten 

quam Willelmus dictus Wiltens filius quondam Willelmi Wiltens (dg: .) 

tector item hereditaria paccio quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Wetten quam Walterus dictus Ebben soen dictus dat Heerken de Wetten item 

hereditaria paccio trium lopinorum siliginis mensure de Wetten quam 

Arnoldus dictus (dg: Yw) Yewijns filius quondam Johannis dicti Happen 

soen de Wetten item hereditaria paccio unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Wetten quam Johannes filius quondam Johannis dicti 

Templer junioris ab eodem quondam Johanne Templer et Heijlwige filia 

quondam Henrici dicti Boemelman pariter genitus item (dg: hereditarius 

census trium librarum monete quem Johannes filius Petri dicti Coninc de 

Wetten dicto quondam Goeswino Moedel de Lapidea Via solvere tenebatur 

prout in litteris) item hereditarius census triginta solidorum quem 
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Johannes de Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc dicto quondam Goeswino 

Moedel solvere tenebatur et consuevit prout in litteris item hereditarius 

census viginti solidorum quem Johannes Belen soen (dg: promisit se 

daturum) dicto quondam Goeswino Moedel solvere tenebatur annuatim item 

lapificinam! dictam! (dg: Eijde) Eijd Oeven dicti quondam Goeswini Moedel 

(dg: cum suis attinentiis) sita in (dg: parochia loco) parochia de Orthen 

ad locum dictum die Langdonc cum suis attinentiis universis prout dictus 

quondam Goeswinus Moedel in eisdem decessit item septem et dimidium hont 

terre et quatuor virgate terre (dg: q) de quodam campo quatuor iugera et 

quadraginta quinque virgatas terre continente sito ad !ad locum dictum op 

Spike (dg: q) quas septem et dimidium hont et quatuor virgatas terre 

dictus quondam Goeswinus Moedel erga Mechtildem (dg: .) relictam quondam 

Willelmi dicti Claes soen Theodericum Kuijst et (dg: Brie Bruij) Brijeno 

dictus! Bruijn Kuijst generos eiusdem Mechtildis emendo acquisiverat 

prout huiusmodi septem et dimidium hont et quatuor hont! terre ibidem 

site sunt item quidam campus unum et dimidium iugera terre continens 

situs ad locum dictum Spike inter hereditatem quondam Walteri de Oerle ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio venditus dicto 

quondam Goeswino Moedel ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo 

continetur item hereditarium! censum unius grossi antiqui quem dictus 

quondam Goeswinus Moedel solvendum habuit ex hereditate sita in parochia 

de Tilborch dicto Petro cesserunt promittentes (dg: ratam servare) ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 376v 04 wo 10-04-1392. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg verkocht aan Reijnerus zvw 

Johannes Nollekens 1/3 deel in een huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen het stenen huis van wijlen Adam van Ghestel enerzijds en erfgoed van 

wijlen Henricus Pape anderzijds, strekkend vanaf de Markt tot aan de 

stroom, het gehele huis belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 

20 schelling geld aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Petrus filius quondam Goeswini (dg: ....) Moedel de Lapidea Via unam 

terciam partem ad se spectantem in in domo et area (dg: ...) sita in 

Busco ad forum inter (dg: hereditatem quondam domum lap here) domum 

lapideam quondam Ade de Ghestel ex uno et inter hereditatem quondam 

quondam Henrici Pape ex alio tendente (dg: ibi) a dicto foro (dg: 

retrorsum) usque ad aquam ibidem currentem #cum ?suis attinentiis prout 

ibidem sita est et cum suo jure# (dg: ut dicebat) ut dicebat hereditarie 

vendidit Reijnero filio quondam Johannis Nollekens promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis (dg: et hereditario et) et hereditario censu XX solidorum 

monete mense sancti spiritus in Busco ex dicta (dg: integraliter) integra 

domo et area cum suis attinentiis (dg: p) de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 376v 05 wo 10-04-1392. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan voornoemde Petrus 250 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) en 

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

 

Dictus Reijnerus promisit dicto Petro ducentos et quinquaginta Hollant 

gulden seu valorem mediatim (dg: p) nativitatis Domini proxime futurum et 

mediatim a (dg: nativitatis) pasca proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 376v 06 wo 10-04-1392. 

Petra dvw Goeswinus Moedel van de Steenweg wv Petrus gnd Alart en haar zoon 

Goeswinus verkochten aan voornoemde Reijnerus zvw Johannes Nollekens 1/3 

deel in voornoemd huis en erf, het gehele huis belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 20 schelling. Arnoldus Stamelart van Spanct en 
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Rodolphus van Gravia deden afstand. 

 

Petra (dg: filia q) filia quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via relicta 

quondam Petri dicti Alart cum tutore et Goeswinus eius filius unam 

terciam partem ad ipsos spectantem in dicta domo et area cum suis 

attinentiis #et jure# hereditarie vendiderunt dicto Reijnero promittentes 

cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu XX monete ex dicta (dg: 

ing) integra domo et area cum suis attinentiis de jure solvendis. Quo 

facto Arnoldus Stamelart de Spanct et Rodolphus de Gravia super dicta 

tercia parte et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 376v 07 wo 10-04-1392. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan voornoemde Petra 137 Hollandse gulden of 

de waarde en 12 gemene plakken met Pasen over een jaar te (zo 06-04-1393) 

betalen. 

 

Dictus Reijnerus promisit dicte Petre centum XXXVII Hollant gulden seu 

valorem et XII communes placken a festo pasche proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 B 12 p. 377. 

 Quarta post palmarum: woensdag 10-04-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis aprilis die X: woensdag 10-04-1392. 

 Quinta post palmarum: donderdag 11-04-1392. 

 

BP 1179 p 377r 01 wo 10-04-1392. 

Willelmus zv Johannes van Oijen droeg over aan Wiskinus zvw Theodericus 

Neven (dg: tbv hem en Henricus zvw Johannes Screijnmakers) zijn 

vruchtgebruik in goederen, die waren van Henricus Maelghijs, in Schijndel. 

Gerardus van Vladeracken deed afstand tbv voornoemde Wiskinus en Henricus. 

 

Willelmus filius Johannis de Oijen suum usufructum sibi competentem in 

bonis quibuscumque (dg: in) que fuerant Henrici Maelghijs sitis i[n 

parochia] de Scijn[le] supportavit Wiskino filio quondam Theoderici Neven 

(dg: ad opus sui #et# ad opus liberorum quondam #et# Henrici filii 

quondam Johannis Screijnmaker) promittens ratam servare et obligationem 

ex [parte sui] deponere. Quo facto Gerardus de Vladeracken super dicto 

usufructu et jure ad opus dictorum Wiskini et Henrici renunciavit 

promittens ratam servare. Teses Tijt et Vladeracken [datum] (dg: quin) 

quarta post palmarum. 

 

BP 1179 p 377r 02 wo 10-04-1392. 

Hiervan een instrument maken. Hij verklaarde dat het geld betaald is. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Gerardus van 

Vladeracken, Nijcholaus Rover en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem et recognovit sibi fore satisfactum 

(?dg: super) de pecunia ?etc occacione premissorum. Acta in camera 

presentibus scabinis Gerardo de Vladeracken Nijcholao Rover Johanne de 

(dg: Ghe) Globo datum anno nonagesimo secundo (verbeterd uit: primo) 

mensis aprilis die X hora none. 

 

BP 1179 p 377r 03 wo 10-04-1392. 

(dg: Gerisius van Os verkocht aan Johannes zvw Johannes Bathen soen, tbv 

zijn zoon Ghisbertus, een n-erfcijns van 2½ oude Franse schild). 

 

(dg: Gerisius de Os hereditarie su vendidit Johanni filio quondam 

Johannis Bathen soen ad opus Ghisberti sui filii hereditarium duorum et 
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dimidii aude scilde monete regis Francie). 

 

BP 1179 p 377r 04 wo 10-04-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met de oogst ten 

tijde van de wederkoop en met 40 Hollandse gulden of de waarde. Slechts 

terug te kopen tussen Sint-Remigius en Allerheiligen, niet op een andere 

tijd. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium (dg: semp) cum fructibus tempore huiusmodi redempcionis 

provenienti[bus] et cum XL Holland gulden (dg: semel) seu valorem et non 

redimet nisi infra Remigii et omnium sanctorum et non alio tempore ut in 

forma. Acta datum (dg: supra) ut supra. 

 

BP 1179 p 377r 05 do 11-04-1392. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke verkocht aan zijn zwager Gerardus 

van Bucstel al zijn goederen, onder de villicatio van Den Bosch. 

 

Lucas filius quondam Bartholomei dicti Meus de Beke omnia et singula sua 

bona mobilia et immobilia (dg: et here) hereditaria et parata quocumque 

locorum infra villicacionem oppidi de Busco consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Bucstel (dg: filio) suo (dg: 

genero) #sororio# promittens super omnia warandiam. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum feria (dg: qu) quinta post palmarum. 

 

BP 1179 p 377r 06 do 11-04-1392. 

Henricus Dicbier zvw Godefridus Dicbier verkocht aan Mechtildis dvw 

Gerardus Berwout een n-erfcijns van 7 oude schilden geld van de keizer of 

van de koning van Frankrijk of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392), gaande uit (1) een hoeve van verkoper, in Esch, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, (2) een 

huis en tuin in Den Bosch, aan de plaats gnd Zile, tussen erfgoed van 

Johannes van de Dijk enerzijds en erfgoed van Ghibo Herinc anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling, (3) een b-erfpacht 

van 16 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (3a) 

goederen gnd het Goed ten Akker, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, (3b) 

een kamp, ongeveer 10 bunder minus 1 dagmaat groot, ter plaatse gnd Eilde, 

welke goederen met het kamp, en met cijnzen, cijnshoenderen en 1 zester 

raapzaad die erop geleverd moeten worden, Johannes van Derentheren, zijn 

kinderen Johannes, Willelmus en Gerardus, Walterus van den Stael en wijlen 

Henricus Dicbier voor de cijnzen, tiende hooi, een b-erfcijns van 8 pond 

geld, voor voornoemde pacht van 16 mud rogge, en voor een b-erfpacht van 2 

zester raapzaad in pacht uitgegeven hadden aan Reijnerus zv Johannes van 

Vinckenscoet, (3c) een akker gnd die Hezeakker van voornoemde Reijnerus, 19 

lopen gerst maat van Boxtel groot, in Veghel, tussen erfgoed van Egidius 

gnd Yewijns soen enerzijds en erfgoed van Johannes van Hezelaer anderzijds, 

(3d) 3 stukken land van voornoemde Reijnerus, in Veghel, (3d1) die 

Bredebeemd, (3d2) ter plaatse gnd die Langbeemde, (3d3) die Bunrebeemd, 

welke akker en 3 stukken land voornoemde Reijnerus, tezamen met voornoemd 

Goed ten Akker, tot onderpand had gesteld voor de pacht van 16 mud en 2 

zester raapzaad, van welke pacht van 16 mud rogge de broers Johannes, 

Willelmus, Gerardus en Godefridus, kvw voornoemde Johannes van Derenteren 

en Walterus van den Stael afstand hadden gedaan. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Godefridi Dicbier hereditarie vendidit 

Mechtildi filie quondam Gerardi Berwout hereditarium septem aude scilde 

monete cesaris vel regis Francie seu valorem solvendum hereditarie 

mediatim Remigii et mediatim pasche et primo termino Remigii proxime 

futuro de et ex manso dicti venditoris sito in parochia de Essche cum 
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suis attinentiis universis quocumque sitis atque ex domo et orto sitis in 

Busco ad locum dictum Zile inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Herinc ex alio atque de et ex hereditaria 

paccione sedecim modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus venditor 

solvendam (dg: habet) hereditarie purificationis ex bonis dictis tGoet 

ten Acker sitis in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde (dg: 

cum sui) et ex attinentiis dictorum bonorum universis (dg: ex) #et ?ex# 

quodam campo campo decem bonaria vel circiter continente minus una 

diurnata vel circiter (dg: ter) continente sito in loco dicto Eilde que 

bona cum suis attinentiis (dg: mi ex ....) #et# campo et (dg: .......) 

#?omnibus# censibus et pullis censualibus et uno sextario seminis raparum 

supra dicta bona de jure solvendis Johannes de Derentheren Johannes 

Willelmus et Gerardus liberi dicti Johannis de Derentheren Walterus van 

den Stael et quondam Henricus (dg: h) Dicbier pro censibus et (dg: 

decima) feno decimali annuatim exinde prius solvendis et pro hereditario 

censu octo librarum monete et pro predicta paccione XVI modiorum 

siliginis et pro hereditaria duorum sextariorum seminis raparum dicte 

mensure dederant ad pactum Reijnero filio Johannis de Vinckenscoet 

dederunt ad pactum et ex quodam agro terre #dicto die Hezeacker# dicti 

Reijneri decem et octo lopina ordei mensure de Bucstel in semine capiente 

sito in parochia de Vechel inter hereditatem Egidii dicti Yewijns soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Hezelaer ex alio atque ex tribus 

peciis prati dicti Reijneri sitis ibidem in parochia de Vechel quarum die 

Bredebeemt altera in loco dicto die Langbeemde et tercia dicta die 

Bunrebemt nuncupate quos agrum tres pecias terre dictus Reijnerus simul 

(dg: su) cum dictis bonis tGoet ten Acker vocatis pro solucione dicti 

dicte paccionis XVI modiorum siliginis duorum sextariorum seminis raparum 

ad pignus imposuit prout in litteris quas vidimus (dg: et quam) #et super 

qua# paccione sedecim modiorum siliginis #+ {invullen BP 1179 p 377r 07}# 

(dg: simul cum aliis bonis quondam Henrici mediante hereditaria divisione 

prius inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem) #ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt# prout in aliis litteris continetur quas 

nos vidimus promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis hereditario censu domini fundi et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis ex dicto manso sito in 

parochia de Essche et hereditario censu (dg: ce septem librarum) sex 

librarum et X solidorum vel circiter ex dicta domo et area! (dg: et here) 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Aa et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 377r 07 do 11-04-1392. 

{Invoegen in BP 1179 p 377r 06} 

+ Johannes Willelmus Gerardus et Godefridus fratres liberi dicti quondam 

Johannis de Derenteren et Walterus van den Stael (dg: ad opus dicti 

Henrici Dicbier renun). 

 

BP 1179 p 377r 08 ±do 11-04-1392. 

Johannes die Walsche van Oerscot had destijds verkocht aan Johannes van 

Best73 een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 stukken land gnd die Huisken, in 

Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Henricus van Arle enerzijds en 

                         
73 Zie ← VB 1799 f 059r 15, ma 17-04-1391; VB 1799 f 059v 16, ma 02-05-1391; 

VB 1799 f 060r 07, ma 08-01-1392: Jan van Best was gericht … aen II stucken 

lants geheijten gemeijnlijc die Huijsen gelegen in die prochi van Oerscot 

in die hierscap van Arle tusschen den erve Henrics van Arle ende tusschen 

den erve wilner Dircs van Ouverlaer streckende met beijde den eijnden tot 

den gemeijnen wegen ende aen huus ende hof gelegen in die vors prochi ter 

stat geheijten Arle bij der stat geheijten die Hoevel tusschen den erve 

Rutghers van den Audenhoeven ende tusschen den erve Willems van den 

Stadeacker overmids gebrec van erfpacht. 
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wijlen Theodericus gnd van Overlaer anderzijds, met beide einden strekkend 

aan gemene wegen, (2) een huis en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, 

naast de plaats gnd die Heuvel, tussen Rutgherus van den Stadeacker 

enerzijds en Willelmus van den Stadeacker anderzijds. Thans beloofde 

Godefridus van der Hoeven de onderpanden van waarde te houden. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: q) Johannes die Walsche de Oerscot 

hereditarie vendidisset Johanni de Best hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solve[ndam hereditarie] nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex duabus peciis terre dictis (dg: di) die 

Huijscen sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Arle inter 

hereditatem Henrici de Arle ex uno et inter hereditatem quondam 

Theoderici dicti de Overlaer ex alio tendentibus cum utroque fine ad 

communes vias atque ex domo et orto sitis in predicta parochia ad locum 

dictum Arle iuxta locum dictum die Hoevel inter hereditatem Rutgheri van 

den Stadeacker ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Stadeacker ex 

alio prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis (dg: Walterus) Godefridus van der Hoeven promisit super 

habita et habenda (dg: sufficientem facere) premissa pro solucione dicte 

pacciones sufficientem facere. Testes datum. 

 

BP 1179 p 377r 09 ±do 11-04-1392. 

Johannes gnd die Walsche van Oerscot had destijds verkocht74 aan Johannes 

van Best een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd gnd die Groet Gebornde Horst, 4 

bunder groot, in Oirschot, achter de plaats gnd Aarle, tussen erfg vw 

Cristina gnd Wevers enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds. Thans 

beloofde Godefridus van der Hoeven deze beemd van waarde te houden. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus die Walsche de Oerscot 

hereditarie vendidisset Johanni de Best hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex quodam prato dicto (dg: Goet) die Groet (dg: 

Beemt) Gebornde (dg: Horst) Horst quatuor bonaria continente sito in 

parochia de Oerscot retro locum dictum Arle inter hereditatem heredum 

(dg: Cri) quondam Cristine dicte Wevers ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis (dg: dictus) Godefridus van der Hoeven promisit super 

habita et habenda dictum pratum pro solucione dicte pacciones 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 377r 10 ±do 11-04-1392. 

Henricus van der Vaert nzv Petrus Steijmpel en Ghibo nzv Henricus 

Oedrichoven verkochten aan Henricus Arts soen (1) een stuk land, in 

Dinther, tussen Henricus Arts soen enerzijds en Johannes Arts soen 

anderzijds, (2) ¼ deel in een beemd, in Veghel, ter plaatse gnd den Amer, 

beiderzijds tussen het water gnd die Aa, welk ¼ deel en een ander deel, 

behorend aan kinderen gnd Cuijlmans Kijnderen, jaarlijks gedeeld worden 

tegen de andere helft van voornoemde beemd, belast met grondcijnzen en een 

weg die over het stuk land loopt. 

 

Henricus van der Vaert (dg: et Ghibo eius frater liberi) filius 

#naturalis# (dg: quondam) Petri Steijmpel et Ghibo (dg: ei) filius (dg: 

Hen) naturalis Henrici (dg: Od) Oedrichoven peciam terre sitam in 

parochia de Dijnter inter hereditatem Henrici Arts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Arts #soen# ex alio atque quartam partem ad ipsos 

spectantem in quodam prato sito in parochia de Vechel ad locum [dictum] 

den Amer inter aquam dictam die (dg: ...) Aa ex utroque latere 

coadiacentem et que quarta pars et una alia pars (dg: dicti prati) 

                         
74 Zie ← BP 1177 f 307r 05 do 28-06-1386, verkoop van de pacht. 
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spectans ad liberos dicto! Cuijlmans Kijnderen annuatim dividitur contra 

reliquam medietatem dicti prati (dg: #cum suis ad premissa# hereditarie 

vendiderunt dicto Henrico Arts soen promittens warandiam et obligationem 

deponere) simul cum viis ad premissa spectantibus (dg: et p) hereditarie 

vendiderunt dicto Henrico Arts soen promittetes super omnia warandiam 

exceptis censibus dominorum fundi exinde prius solvendis et via (dg: per 

premissa de jure transeu ..) que per dictam peciam terre de jure (dg: s) 

transit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 377r 11 ±do 11-04-1392. 

Henricus zv Johannes van den Hoevel van Scijnle gaf uit aan Marcelius zvw 

Johannes Eghens soen (1) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan 

dat Luttel Einde, tussen Ricardus Eefsen enerzijds en Petrus van Eirde 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan Egidius van de Doorn; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 4 pond 3 schelling 5 penning geld, met Kerstmis te betalen. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Marcelius tot onderpand (2) de helft 

in een huis en tuin, in Schijndel, naast den Vulendijk, tussen Willelmus 

van der Runnen enerzijds en Johannes Joseph soen? anderzijds. 

 

Henricus filius (dg: qu) Johannis van den Hoevel de Scijnle peciam terre 

sitam in parochia (dg: in parochia) de Scijnle ad locum dictum aen dat 

Luttel Eijnde inter hereditatem Ricardi Eefsen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Petri) Petri de Eirde ex alio tendentem (dg: -s) cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Egidii de 

Spina ut dicebat dedit ad hereditarium censum Marcelio (dg: dicto) filio 

quondam Johannis Eghens soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu quatuor librarum trium solidorum et quinque denariorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus [Marcelius] medietatem 

ad se spectantem in domo et orto sitis in dicta parochia iuxta !dictum 

(dg: aen) den Vulendijc inter hereditatem Willelmi van der Runnen ex uno 

et inter Johannis Josepf [?soen] ad pignus imposuit et promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes Aa et Neijnsel datum supra. 

 

1179 mf6 B 13 p. 378. 

 in cena Domini: witte donderdag 11-04-1392. 

 vigilia pasche post benedictionem ceri anno XCII: 

  paaszaterdag 13-04-1392. 

 

BP 1179 p 378v 01 do 11-04-1392. 

....... zvw Ludovicus gnd Lode Eefsen verkocht aan Johannes Ghisellen soen 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd op die Heijnxtrijt, tussen 

voornoemde Johannes gnd Gijsselts soen enerzijds en Johannes van der Veelu 

anderzijds. Walterus Delijen soen deed afstand. 

 

....... filius quo[ndam Lu]dovici dicti (dg: ....) Lode Eefsen peciam 

terre sitam in parochia de Os in loco dicto op die Heijnxtrijt inter 

hereditatem Johannis dicti Gijsselts [s]oen ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Veelu ex alio hereditarie vendidit dicto Johanni 

Ghisellen soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Quo facto Walterus Delijen soen super dicta pecia 

terre et jure ad opus dicti emptoris renunciavit. Testes Aa et Raet datum 

in cena Domini. 

 

BP 1179 p 378v 02 do 11-04-1392. 

Willelmus Andries soen van Oerscot beloofde zijn schoonzoon Nijcholaus den 

Moelnere van Straten tussen nu en Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) 

voor de hertogin van Brabant te vesten in de goederen gnd die Moest, in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Hermannus Brant enerzijds en 
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Willelmus Penninc anderzijds, zoals die goederen aan voornoemde Willelmus 

Andries soen behoren. 

 

Willelmus Andries soen de Oerscot promisit super omnia Nijcholaum den 

Moelnere de Straten suum generum infra hinc et festum penthecostes 

proxime futurum dictum Nijcholaum in (dg: pa p) hereditatibus dictis die 

Moest sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter 

hereditatem Hermanni Brant ex uno et hereditatem Willelmi Penninc ex alio 

prout ibidem sita sunt et ad (dg: ad) dictum Willelmum Andries soen 

noscuntur pertinere ut dicebat coram domina nostra ducissa (dg: Brab) 

Brabantie imponet instituet et heredabit prout hoc dicto Nijcholao ratum 

erit et firmum et prout illi qui super hoc de jure fuerint sententiatores 

judicabunt et ?sententiabunt id dicto Nijcholao ratum fore perpetue et 

firmum. Testes Aa et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 378v 03 do 11-04-1392. 

Nijcholaus die Moelner van Straten verkocht75 aan Johannes gnd Bruijstens 

zvw Bartholomeus gnd Meus Bruijstens van Oerscot een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

(1) de windmolen in Oirschot, in Straten, (2) een stuk beemd gnd die 

Nageldonk76, in Oirschot, in de herdgang van Straten, rondom in de gemeint, 

(3) de helft, aan verkoper behorend, in een beemd gnd Des Moijen Beemd, in 

Oirschot, in de herdgang van Hersel, tussen kinderen gnd Nesen Kijnderen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met de onraad. 

 

Nijcholaus die Moelner de Straten hereditarie vendidit Johanni dicto 

Bruijstens filio quondam Bartholomei dicti Meus Bruijstens de Oerscot 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex molendino 

venti sito #in parochia de Oerscot# in Straten et ex attinentiis eiusdem 

molendini (dg: sit) singulis et universis et pecia prati dicta die 

Nagelsdonc sita in dicta parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter 

communitatem circumquaque coadiacentem atque ex (dg: prato dicto de m) 

medietate ad dictum venditorem spectante in prato dicto [77Des] (dg: B) 

Moijen Beemt sito in dicta parochia in pastoria de Hersel inter 

hereditatem liberorum dictorum [Nes]en Kijnderen ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem exceptis oneribus dictis onraet exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Datum supra. 

 

BP 1179 p 378v 04 .. 08-02-1623. 

Gielis van Broechoven heeft bekent dat desen pacht van vier mudden rogge 

aen sijn handen is gequeten78 bij Jan Janssen van Merendonck79 ende Willem 

Claess. Actum VIII februarii XVI+ XXIII. 

 

BP 1179 p 378v 05 za 13-04-1392. 

Johannes van der Hoevel zvw Johannes Zerijs gaf uit aan Theodericus zvw 

Henricus Belien soen van Boerdonc een kamer met ondergrond uit 2 kamers met 

                         
75 Zie → BP 1179 p 422v 01 za 12-10-1392 (1+3), verkoop erfpacht uit deze 

onderpanden. 
76 Zie ← BP 1178 f 309v 02 do 12-08-1389, verkoop van een pacht uit de 

Nageldonk. 
77 Aanvulling op basis van BP 1179 p 422v 01. 
78 Zie → BP 1179 p 422v 02 .. 08-02-1623, aflossing van 9 kop van een pacht 

van 1 mud rogge, uit onder meer de windmolen in Straten. 
79 Mededeling dhr J.Toirkens: bij het passeren van dit contract was de 

eigenaar: Jan Jan van Berendonk. Vergelijk BP 1179 p 422v 02 .. 08-02-1623: 

Gielis van Broechoven heeft bekent dat van desen pacht van een mud roggen 

sijn gequeten negen coppen bij Jan Janssen van Berendonck ende Claes 

Willemssen. 
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ondergrond aan voornoemde Johannes behorend, in Den Bosch, over de brug van 

hr Gheerlacus, in een straatje dat loopt in het erfgoed van wijlen Henricus 

Colen, tussen erfgoed van Henricus Ghecke enerzijds en een weg anderzijds, 

te weten de kamer naast voornoemde weg, met de helft van een gebint tussen 

voornoemde kamer en de andere kamer, met 1 voet erfgoed in voornoemde weg 

als osendrup voor de eerstgenoemde kamer, met 1 voet erfgoed achter de 

achterste wand van voornoemde kamer als osendrup van eerstgenoemde kamer, 

en met het recht een weg te mogen gebruiken van eerstgenoemde Johannes, in 

voornoemd straatje, tussen erfgoed van Johannes gnd Vos enerzijds en het 

huis van eerstgenoemde Johannes anderzijds, welke weg reikt vanaf voornoemd 

straatje achterwaarts tot aan een sloot; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns80 van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Johannes van der Hoevel filius quondam Johannis Zerijs unam cameram cum 

suo fundo de duabus (dg: j) cameris cum suis fundis (dg: sitis) ad dictum 

Johannem spectantibus sitis in Busco (dg: ad in viculo t) ultra pontem 

domini Gheerlaci in quodam viculo tendente ibidem in hereditate quondam 

Henrici Colen inter hereditatem Henrici Ghecke ex uno et inter (dg: 

hereditatem Puels de Berlikem ex alio) quandam viam (dg: ibidem sita 

spectantem ad dictum Johannem ex alio simul cum una pedata hereditatis in 

dicta via pro stillicidio dicte camere) scilicet illam cameram cum suo 

fundo que sita est contigue juxta dictam viam simul cum medietate 

ligature consistentis inter dictam cameram et inter alteram cameram 

dictarum duarum camerarum scilicet cum illa medietate eiusdem ligature 

que medietas sita est versus primodictam (dg: cameram) cameram et cum una 

pedata hereditatis in dicta via pro stillicidio primodicte camere et cum 

una pedata hereditatis retro (dg: dictam) parietem posteriorem dicte 

camere pro stillicidio eiusdem camere primodicte et cum jure utendi (dg: 

q) perpetue a possessoribus pro tempore primodicte camere quadam via 

primodicti Johannis sita in dicto viculo inter hereditatem Johannis dicti 

Vos ex uno et inter (dg: hereditatem) domum ad (dg: dictum) primodictum 

Johannem spectantem ibidem consistentem ex alio et que via (dg: jamdt) 

jamdicta tendit a (dg: d primodi) dicto viculo retrorsum ad quendam 

fossatum ibidem (dg: sil) scilicet (dg: simul d..) #simili# dicto Johanni 

et aliis personis in eadem via jamdicta habentibus et habituris ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico (dg: v) filio quondam 

Henrici Belien soen de Boerdonc ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

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

nativitatis Domini proxime futurum ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et 

Arnoldus datum in vigilia pasche (dg: ante) post benedictionem ceri anno 

XCII. 

 

BP 1179 p 378v 06 za 13-04-1392. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes van den Hoevel 15 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

                         
80 Zie → VB 1799 f 186v 05 ma 09-01-1402, Jan van den Hoevel soen wilner Jans Zerijs was 
gericht … aen een camer met horen gronde die totten ijerstgenoemden Jan plach te behoren van 

tween cameren met horen gronden gelegen in tsHertogenbosch over die brugge geheijten Geerlecs 

Brugge in een streetken streckende aldaer in der erffenissen wilner Henrics Colen tusschen den 

erve Henrics Ghecke aen deen side ende tusschen enen wech tot den voirg Jan van den Hoevel 

behorende op dander side dats te weten aen een camer met horen gronde die gelegen is tot der 

erffenissen wart Henrics Ghecke voirs ende aen die helft der druppen gelegen tusschen die want 

der ijerstgenoemder cameren ende tusschen die want des huijs der voirg Henrics aldaer wesende 

ende aen die helft des gebonds staende tusschen die ijerstgenoemde camer ende tusschen die 

anderen camer der voirg tweer cameren ende aen enen voet erfs gelegen after die afterste want 

der ijerstgenoemder cameren voir die druppe aldaer der ijerstgenoemde cameren gelijc die voet 

erfs daer gelegen is ende aent volcomen recht te gebruijcken tot ewigen dagen van den 

besitteren voir den tide der cameren ijerstgenoemd enen wech aldaer van den voirg streetken 

tot enen grave aldaer overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
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betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Johanni van den Hoevel XV Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Tests 

datum supra. 

 

BP 1179 p 378v 07 do 11-04-1392. 

Jacobus van den Wiel verkocht aan Ghibo gnd Bac een erfgoed in een stuk 

beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd 

die Cromvoirtse Beemden, tussen Arnoldus Coelborner enerzijds en voornoemde 

Ghibo Bac anderzijds, van welk stuk land de andere helft behoort aan Petrus 

zvw Engbertus Ludinc Dicbier. 

 

Jacobus van den Wiel hereditatem ad se spectantem in pecia prati sita in 

parochia (dg: de) de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert in 

loco dicto die Crumvoertsche Beemde inter hereditatem Arnoldi Coelborner 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti Bac ex alio prout ibidem sita 

est et de qua pecia prati altera (dg: pars) medietas spectat ad Petrum 

filium quondam Engberti Ludinc Dicbier ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Ghiboni Bac promittens super habita et habenda warandiam et (dg: .. 

deponere .) obligationem deponere. Testes Aa et Neijnsel datum in cena 

Domini. 

 

BP 1179 p 378v 08 do 11-04-1392. 

Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier verkocht de andere helft van voornoemd 

stuk beemd aan Ghibo Bac. 

 

Petrus filius quondam Engberti (dg: Ludic) Ludinc Dicbier (dg: relq) 

reliquam medietatem dicte pecie prati vendidit Ghiboni (dg: Bac) Bac 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 378v 09 do 11-04-1392. 

(dg: Joh). 

 

BP 1179 p 378v 10 do 11-04-1392. 

Nijcolaus gnd Coel zvw Johannes Colen soen ev Hilla dvw Gerardus van Zelant 

droeg over aan Petrus den Decker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Petrus die Decker met Lichtmis moest leveren aan wijlen voornoemde Gerardus 

van Zelant, gaande uit een erfgoed, behorend aan voornoemde Petrus die 

Decker, in Vught Sint-Petrus, tussen kinderen gnd Vuchtmans Kijnderen 

enerzijds en Willelmus Wouters soen anderzijds. 

 

Nijcolaus dictus (dg: filius) Coel filius quondam Johannis Colen soen 

maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Gerardi de 

Zelant hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

quam Petrus die Decker dicto quondam Gerardo de Zelant solvere tenebatur 

hereditarie (dg: ex) purificationis ex hereditate (dg: di) ad dictum 

Petrum die Decker sita! in parochia de (dg: Osse) #Vucht sancti Petri# 

inter hereditatem liberorum dictis! Vuchtmans (dg: .) Kijnderen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Wouters soen ex alio hereditarie supportavit 

dicto Petro den Decker promittens super habita et habenda waradiam et 

obligationem (dg: dep) et impeticionem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 378v 11 do 11-04-1392. 

Henricus Buekentop droeg over aan Gerardus Cangieter de helft, die aan 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus gnd Becker behoorde, in 2 morgen land, 

gelegen tussen het klooster Porta Celi en erfgoed van het leprozenhuis gnd 

die Eijendonk, tussen Jordanus van Roesmalen en wijlen Arnoldus Koijt 
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enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, met een eind strekkend aan 

een kamp van wijlen Theodericus gnd van Megen, welke helft voornoemde 

Henricus Buekentop gekocht had van voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw 

Henricus Becker. 

 

Henricus (dg: Bueke) Buekentop medietatem (dg: .) que ad Gerardum filium 

quondam Henrici filium! quondam Henrici dicti Becker spectabat in duobus 

iugeribus terre sitis (dg: .......) inter conventum de Porta Celi et 

inter (dg: hereditatem) domum leprosorum dictam die Eijendonc inter 

hereditatem Jordani de Roesmalen (dg: ex uno et inter) et Arnoldi (dg: K) 

quondam Koijt ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio tendentibus cum 

uno fine ad quendam campum quondam Theoderici dicti de Megen quam 

medietatem dictus Henricus Buekentop erga dictum Gerardum filium quondam 

Henrici filii (dg: -um) quondam Henrici Becker (dg: s) emendo 

acquisiverat prout acquisiverat in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo Cangieter cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 378v 12 do 11-04-1392. 

Henricus van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 B 14 p. 379. 

 Secunda post pascha: maandag 15-04-1392. 

 Tercia post pascha: dinsdag 16-04-1392. 

 

BP 1179 p 379r 01 ±ma 15-04-1392. 

Destijds. 

 

notum sit universis etc. 

 

BP 1179 p 379r 02 ma 15-04-1392. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Arnoldus van Beke nz droegen over aan 

Arnoldus Groet Art een deel van een kamp van wijlen Henricus Loze, in 

Schijndel, tussen de gemeint enerzijds en wijlen Godefridus van de Hermalen 

anderzijds, te weten het deel naast wijlen voornoemde Godefridus van 

Hermalen enerzijds en Arnoldus Groet Art anderzijds. 

 

(dg: ..) Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini et Arnoldus de de Beke 

filius naturalis quandam partem cuiusdam campi quondam Henrici Loze si[ti 

in parochia] de Scijnle inter (dg: communem) communitatem ex uno et inter 

hereditatem quondam (dg: Henrici) #Godefridi# de Hermalen ex alio 

scilicet illam partem que sita est iuxta hereditatem dicti quondam (dg: 

de H) Godefridi de Hermalen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Groet Art 

ex alio in ea quantitate qua (dg: .) ibidem sita est ut dicebat 

[hereditarie supportaverunt] Arnoldo Groet Art promittens ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes dictus Willelmus et 

Neijnsel datum secunda post pascha. 

 

BP 1179 p 379r 03 di 16-04-1392. 

Godefridus zvw Godefridus Keijmpe molenaar verkocht aan zijn broer 

Willelmus Keijmpen zijn deel in (1) 2 huizen, erven en tuin van voornoemde 

wijlen Godefridus Keijmpen, in Den Bosch, tussen erfgoed dat eertijds was 

van Thomas van Hijntam, nu van Johannes van Herlaer, enerzijds en erfgoed 

van Gerardus van Abruggen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 10 schelling, 

die voornoemde wijlen Godefridus Keijmpe met Kerstmis beurde, gaande uit 

een huis en erf of gasthuis in Den Bosch, naast de plaats Windmolenberg, 

naast Cristina dvw Johannes gnd Loze. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 05. 

 

137 

Godefridus filius quondam Godefridi Keijmpe multoris #totam partem et 

omne jus# sibi competentes in duabus domibus et areis ac orto dicti 

quondam Godefridi Keijmpen sitis in [Busco] inter hereditates (dg: 

Johannis) que fuerant dudum Thome de Hijntam nunc ad Johannem de Herlaer 

ex uno et inter hereditatem Gerardi de Abruggen ex alio atque (dg: h h) 

in hereditario censu X solidorum quem dictus quondam Godefridus Keijmpe 

solvendum habuit hereditarie nativitatis Domini ex domo et area seu 

hospitali sita in Busco iuxta locum Wijnmolenberch iuxta! Cristine filie 

quondam Johannis dicti Loze ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

Keijmpen suo fratri promittens ratam servare et obligationem [ex parte] 

sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum [terc]ia post pasca (dg: 

post). 

 

BP 1179 p 379r 04 di 16-04-1392. 

Rodolphus Keijmp zvw Godefridus Keijmpe droeg over aan zijn broer Willelmus 

Keijmpen zijn vruchtgebruik in 1/7 deel, dat aan voornoemde Rodolphus 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in voornoemde 2 huizen, erven en 

tuin, en cijns van 10 schelling. 

 

Rodolphus Keijmp filius quondam Godefridi Keijmpe suum usufructum sibi 

competentem in una septima parte que dicto Rodolpho de morte quondam 

parentum suorum successione fuerat in dictis duabus domibus et areis et 

orto ac censu X solidorum supportavit Willelmo Keijmpen suo fratri 

promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 379r 05 di 16-04-1392. 

Hr Theodericus van Os priester, Willelmus en Henricus, kvw Theodericus van 

Os steenbakker, maakten een erfdeling van alle goederen die aan hen 

behoren. 

Voornoemde hr Theodericus kreeg (1) een huis en erf van voornoemde wijlen 

Theodericus van Os, in Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat, naast 

erfgoed van wijlen Gheerlacus Gewantsnijder, (2) een b-erfcijns van 3 pond 

4 schelling (dg: geld), die Franco van Bladel betaalde aan voornoemde 

wijlen Theodericus, (3) een b-erfcijns van 3 pond geld, aan hem verkocht 

door Gerardus zvw Gerardus zvw Nijcolaus gnd Nijchoel van Os, (4) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, aan voornoemde wijlen Theodericus 

verkocht door Albertus zvw Johannes Robberti van Os, (5) een b-erfcijns van 

3 pond, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door Arnoldus Koetman de 

oudere, (6) een b-erfcijns van 40 schelling, aan voornoemde wijlen 

Theodericus verkocht door Andreas zv Johannes gnd Weijlen soen van Os, (7) 

een b-erfcijns van 40 schelling, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht 

door Rodolphus zvw Henricus gnd Pelser van Berchen, (8) alle cijnzen en 

hoenderen, die voornoemde wijlen Theodericus beurde in Oss, welke 

voornoemde wijlen Theodericus van Os verworven had van de propositus en het 

klooster van Zeenwijnden, met de lasten die uit voornoemde goederen gaan. 

 

Dominus Theodericus de Os (dg: presbiter) presbiter Willelmus et Henricus 

fratres liberi quondam Theoderici de Os pannicide palam recognoverunt se 

divisionm hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis ad ipsos 

spectantibus ut dicebant mediante qua domus et area cum suis attinentiis 

dicti quondam Theoderici de Os sita in Busco ad finem vici dicti 

Colperstraet contigue iuxta hereditatem quondam Gheerlaci rasoris 

pannorum item hereditarius census trium librarum et quatuor solidorum 

(dg: monete) quem Franco de Bladel dicto quondam Theoderico solvet item 

hereditarius census trium librarum monete venditus sibi a Gerardo filio 

(dg: -i) quondam (dg: quondam) Gerardi filii quondam Nijcolai dicti 

Nijchoel de Os item hereditarius census XL solidorum monete venditus 

dicto quondam Theoderico ab Alberto filio quondam Johannis (dg: Robbel) 

Robberti de Os item hereditarius census trium librarum venditus dicto 

quondam Theoderico ab Arnoldo Koetman seniore item hereditarius census XL 
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solidorum venditus dicto quondam Theoderico ab Andrea filio Johannis 

dicti Weijlen soen de Os item hereditarius census XL solidorum venditus 

dicto quondam Theoderico a Rodolpho filio quondam Henrici dicti Pelser de 

Berchen item omnes census et pullos quos dictus quondam Theodericus 

solvendos habuit in parochia de Os et quos census et pullos jamdictos 

(dg: erga) dictus quondam Theodericus de Os erga propositum et conventum 

de Zeenwijnden acquisiverat #cum oneribus exinde solvendis# ut dicebant 

dicto domino Theoderico cesserunt in partem ut alii recognoverunt ut ?etc 

et jure promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

Aa et Vladeracken datum 3a post pasca. 

 

BP 1179 p 379r 06 di 16-04-1392. 

Voornoemde Willelmus zvw Theodericus van Os steenbakker kreeg (1) een huis 

en erf, eertijds van wijlen Arnoldus gnd Wolsacke, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Gerardus metten Koijen enerzijds en 

erfgoed van Egidius Hansken soen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 10 

pond, aan voornoemde wijlen Theodericus van Os overgedragen door Willelmus 

zvw Leijta gnd Oelkens, (3) 2 morgen land in Oss, ter plaatse die Brand, 

aan Henricus Venbossche tbv voornoemde wijlen Theodericus van Os, verkocht 

door Johannes Spermer, (4) een stuk land in Oss, aan voornoemde wijlen 

Theodericus verkocht door Johannes van der Graft van Os, (5) een stuk land 

in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, aan voornoemde wijlen Theodericus 

verkocht door Gerardus gnd Womelken van Os, (6) een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd Westerveld, aan voornoemde wijlen Theodericus van Os verkocht 

door Albertus zvw Johannes zv Robbertus van Os, (7) 2 morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd die Brand, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door 

Johannes Muijl zv Johannes gnd Muijl van Os, (8) 8 hont land, uit 2 morgen 

land, in Oss, welke 2 morgen voornoemde wijlen Theodericus verworven had 

van Reijmboldus zvw Johannes zv Zebertus van Os, te weten de 8 hont die 

liggen tussen erfgoed van kvw Henricus zv Rijcoldus enerzijds en erfgoed 

van Johannes Rodeken anderzijds, (9) 4 hont land van voornoemde wijlen 

Theodericus, naast voornoemde 8 hont gelegen, met de lasten die uit 

voornoemde goederen gaan. 

 

Et mediante qua divisione domus et area que fuerat quondam Arnoldi dicti 

Wolsacke sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Gerardi metten Koijen ex uno et inter hereditatem Egidii Hansken soen ex 

alio item hereditarius census X (dg: s) librarum (dg: venditus) 

supportatus dicto quondam Theoderico de Os a Willelmo filio quondam 

Leijte dicte Oelkens item duo iugera terre sita in parochia de Os ad 

locum (dg: dictum) die Brant vendita Henrico (dg: Henrico) Venbossche ad 

opus dicti quondam Theoderici de Os a Johanne Spermer item pecia terre 

sita in parochia (dg: inter h) vendita dicto quondam a! Johanne van der 

Graft de Os item pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto 

Westervelt vendita dicto quondam (dg: a) Theoderico a Gerardo dicto 

Womelken de Os item pecia terre sita in dicta parochia de Os in loco 

dicto Westervelt vocato vendita dicto quondam [Theoderico] de Os ab 

Alberto filio quondam Johannis filii Robberti de Os item duo iugera terre 

sita in dicta parochia de Os ad dictum locum die Brant vocatum vendita 

dicto quondam Theoderico a Johanne Muijl filio Johannis dicti (dg: Mu) 

Muijl de Os item octo hont terre de duobus iugeribus terre sitis in 

parochia de Os que duo (dg: d) iugera terre dictus quondam Theodericus 

erga Reijboldum! filium quondam Johannis filii Zeberti de Os acquisiverat 

scilicet illa octo hont terre sue sita sunt inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici filii Rijcoldi ex uno et inter hereditatem Johannis 

Rodeken (dg: Os) ex alio (dg: ?sunt) item quatuor hont terre dicti 

quondam Theoderici sita contigue iuxta dicta octo hont terre #cum 

oneribus a! premissa spectantibus# ut dicebant dicto Willelmo cesserunt 

in partem ut alii promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum ut supra. 
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BP 1179 p 379r 07 di 16-04-1392. 

Voornoemde Henricus zvw Theodericus van Os steenbakker kreeg (1) ½ morgen 

land, in Oss, tussen Arnoldus Vilt enerzijds en Lambertus molenaar 

anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in het Broek, tussen 

een kamp van kvw Aleijdis gnd Ver Aelken enerzijds en erfgoed van Johannes 

gnd Cabelken anderzijds, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door, 

Henricus zvw Mergardis gnd van Os en zijn zoon Nijcholaus, (3) 2 hont land, 

in Oss, ter plaatse gnd in den Beemden, tussen Henricus zv Gerardus 

Bouwelken enerzijds en Petrus bv Henricus zv Mergardis van Os anderzijds, 

(4) 2 stukjes land ter plaatse gnd Werrelt, 2 lopen rogge groot, (4a) 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en Margareta Slusemans anderzijds, (4b) 

naast voornoemde Petrus, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door 

voornoemde Henricus zvw Mergardis van Os, (5) een huis en tuin in Oss, 

tussen Gerardus Vilt enerzijds en een gemene weg anderzijds, (6) 2 morgen 

land in Oss, in het Broek, tussen ....... Benedicti enerzijds en Marcelius 

gnd Zeel Koetman anderzijds, (7) een stukje land, 1½ lopen vlaszaad groot, 

in Oss, naast de Bussche Straat, tussen kv Weijla gnd Andries enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door 

voornoemde Henricus zvw Margardis, (8) 2 morgen land in Oss, in het Broek, 

tussen kv Henricus Vilt van Ussen enerzijds en Johannes Os anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Theodericus verkocht door Henricus zvw Yda van Os, (9) 4 

hont land uit 2 morgen in Oss, welke 2 morgen voornoemde wijlen Theodericus 

van Os verworven had van Reijmboldus zvw Johannes zv Zebertus van Os, te 

weten de 4 hont op de plaats gnd Huismans Beemden, tussen Jutta Reijmbout 

enerzijds en kv Godekinus Schoenmaker anderzijds, (10) een b-erfcijns van 5 

schelling, aan Adam van Mierd tbv kvw Theodericus van Os overgedragen door 

Johannes gnd Muijl zvw Elizabeth gnd Muijl, (11) 2 stukken land in Oss, 

(11a) ter plaatse gnd Dorselaar, (11b) gnd Donkelaar, aan voornoemde wijlen 

Theodericus verkocht door Johannes gnd Muijl, (12) een stuk land in Oss, 

aan voornoemde wijlen Theodericus van Os verkocht door Johannes van der 

Loefort, (13) 2 stukken land, in Oss, aan voornoemde wijlen Theodericus 

verkocht door hr Rijcoldus Koc ridder, (14) een stuk land {p.380} in Oss, 

ter plaatse gnd Westerveld, aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door 

voornoemde hr Rijcoldus Koc, (15) een stuk81 land in Oss, ter plaatse gnd 

Beemden, aan voornoemde wijlen Theodericus van Os verkocht door Godescalcus 

zv Johannes van Loet, (16) 2½ hont land, in Oss, aan voornoemde wijlen 

Theodericus verkocht door Petrus Demoeden soen van Os, (17) ½ morgen land 

in Oss, aan voornoemde wijlen Theodericus overgedragen door Willelmus 

Leijten soen en Henricus zv Robbertus van Os, (18) ½ morgen land in Oss, 

aan voornoemde wijlen Theodericus overgedragen door Theodericus van Boekel 

van Os, (19) ½ morgen land, in Oss, bij de Heide, aan voornoemde wijlen 

Theodericus van Os verkocht door Albertus zv Adam gnd van de Kerkhof van 

Os, (20) 4½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd Elsschot, aan voornoemde 

wijlen Theodericus overgedragen door Rijcoldus zv Delija gnd Maes van Os, 

(21) een stuk land gnd een gemeint, in Oss, ter plaatse gnd dat Elsschot, 

aan voornoemde wijlen Theodericus verkocht door Johannes van Goch, (22) 3 

morgen heide, in Oss, ter plaatse gnd dat Elsschot, aan voornoemde wijlen 

Theodericus verkocht door Theodericus gnd Rover zvw Bernardus van Os en 

zijn broer Wijnricus, (23) een stuk land in Oss, en nog een stuk land in 

Oss, aan voornoemde wijlen Theodericus van Os verkocht door Henricus Vrieze 

van Os, (24) erfgoederen van wijlen Lambertus die Smit van Os, in Oss, 

welke voornoemde wijlen Theodericus van Os verworven had van het klooster 

der Minderbroeders in Den Bosch, (25) een vak, eertijds van wijlen Johannes 

Lijsscap, in Den Bosch, op het Broodhuis, aan voornoemde wijlen Theodericus 

van Os steenbakker verkocht door Ghisbertus Lijsscap, met de lasten die uit 

voornoemde goederen gaan. 

 

Et mediante qua divisione dimidium iuger terre situm in parochia de Os 

inter hereditatem Arnoldi Vilt ex uno et inter hereditatem Lamberti 

                         
81 Zie → BP 1175 f 132r 03 do 21-05-1394, overdracht van dit stuk land. 
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multoris ex alio atque pecia terre sita ibidem in loco dicto int Broec 

inter (dg: h) campum liberorum (dg: di) quondam Aleijdis dicte Ver Aelken 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Cabelken ex alio vendita dicto 

quondam Theoderico ab Henrico filio quondam Mergardis dicte de Os et 

Nijcholao eius filio item (dg: duo) duo hont terre sita in dicta parochia 

de Os in loco dicto in den Beemden (dg: ...) inter hereditatem Henrici 

filii Gerardi Bouwelken ex uno et inter hereditatem Petri fratris Henrici 

filii Mergardis de Os ex alio atque due (dg: -s) particule terre sita ad 

locum dictum (dg: Wester) Werrelt duos lopinos siliginis in semine 

capientes quarum una sita est inter hereditatem predicti (dg: predicti) 

Petri ex uno et inter hereditatem Margarete Slusemans ex alio et altera 

(dg: p inter) sita est contigue iuxta hereditatem dicti Petri vendite 

dicto quondam Theoderico a dicto Henrico filio dicte quondam Mergardis de 

Os item domus et ortus siti in parochia de Os inter hereditatem Gerardi 

Vilt ex uno et inter communem plateam ex alio item duo iugera terre sita 

in dicta parochia in palude ibidem inter hereditatem ....... Benedicti ex 

uno et inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Koetman ex alio item 

particula terre (dg: si) unum et dimidium lopina seminis lini (dg: q cap) 

annuatim in semine capiens sita in dicta parochia (dg: in) iuxta plateam 

dictam die Bussche Straet inter hereditatem liberorum Weijle dicte (dg: 

Andree) Andries ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: dic) 

vendita dicto quondam (dg: a dicto) Theoderico a dicto Henrico filio 

eiusdem quondam Margardis item duo iugera terre sita in parochia de Os in 

palude ibidem inter hereditatem liberorum Henrici Vilt de Ussen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Os! ex alio vendita dicto quondam Theoderico 

ab Henrico filio quondam Yde de Os item quatuor hont terre de duobus 

iugeribus in parochia de Os que duo iugera terre dictus quondam 

Theodericus de Os erga Reijmboldum filium quondam Johannis filii Zeberti 

de Os acquisiverat scilicet illa quatuor hont terre que sita sunt supra 

locum dictum Huijsmans Beemden inter hereditatem (dg: Jutte) Jutte 

Reijmbout ex uno et inter hereditatem liberorum Godekini sutoris alio! 

item hereditarius census quinque solidorum (dg: venditus dicto quondam 

Theoderico) supportatus Ade de Mierd ad opus liberorum quondam Theoderici 

de Os a Johanne dicto Muijl filio quondam Elizabeth dicte Muijl item due 

pecie terre site (dg: sita) in parochia de Os quarum una in loco dicto 

Dorselaer et altera dicta Donckelaer site vendite dicto quondam 

Theoderico a Johanne dicto Muijl item pecia terre sita in dicta parochia 

de Os vendita dicto quondam Theoderico de [Os] a Johanne van der Loefort 

item due pecie terre sita in dicta parochia de Os vendite dicto quondam 

Theoderico a domino Rijcoldo Koc milite item pecia terre [sita] 

 

1179 mf6 C 01 p. 380. 

 Tercia post pascha: dinsdag 16-04-1392. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 

BP 1179 p 380v 01 di 16-04-1392. 

[in parochia] de Os ad locum dictum Westervelt vendita dicto (dg: di) 

quondam Theoderico a dicto domino Rijcoldo Koc item pecia terre sita in 

dicta parochia in loco dicto Beemden [in] dicto loco dicto die Beemden 

vocato vendita dicto quondam Theoderico de Os a Godescalco filio (dg: 

quond Joh) Johannis de Loet item duo et dimidium hont terre sita in dicta 

parochia vendita dicto quondam Theoderico a Petro Demoeden soen de Os 

item dimidium iuger terre situm in dicta parochia supportatum dicto 

quondam Theoderico a Willelmo Leijten soen et Henrico filio Robberti de 

Os item dimidium iuger terre situm in dicta parochia supportatum dicto 

quondam Theoderico a Theoderico de Boekel de Os item dimidium iuger terre 

situm in dicta parochia prope mericam venditum dicto quondam Theoderico 

de Os ab Alberto filio Ade dicti de Atrio de Os item quatuor et dimidium 

hont terre sita in dicta parochia in loco dicto Elsscot (dg: s) 

supportata dicto quondam Theoderico a Rijcoldo filio Delije dicte Maes de 

Os item pecia terre dicta een gemeijnt sita in dicta parochia in dicto 
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loco dat Elsscot vocato vendita dicto quondam Theoderico a Johanne de 

Goch item tria iugera merice sita in parochia predicta in dicto loco dat 

Elsscot vocato vendita dicto quondam Theoderico a Theoderico dicto Rover 

filio quondam Bernardi de Os et Wijnrico eius fratre item pecia terre 

sita in dicta parochia (dg: inter h ven) atque pecia terre sita in dicta 

parochia (dg: s) vendite dicto quondam Theoderico de Os (dg: a H) ab 

Henrico Vrieze de Os (dg: item ?pecia) hereditates quondam Lamberti die 

Smit de Os site in parochia quas hereditates dictus quondam Theodericus 

de Os (dg: et conventum) erga conventum (dg: de fm) fratrum minorum in 

Busco acquisiverat item quidam stallus qui fuerat quondam Johannis 

Lijsscap situs in Busco supra domum pannis venditus dicto quondam 

#Theoderico# a Ghisberto Lijsscap cum suis oneribus ex premissis 

solvendis primodicto Henrico cesserunt in partem promittentes ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes Aa et Vladeracken datum 3a 

post pasca. 

 

BP 1179 p 380v 02 do 18-04-1392. 

Willelmus Priem ev Heijlwigis dvw Johannes Dircs soen van den Eijnde droeg 

over aan Johannes zvw Godefridus van Erpe, tbv de broers Danijel en 

Johannes, kvw Theodericus zvw voornoemde Johannes Dircs soen, de helft, die 

aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes 

Dircs soen, van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit 2 stukken land, in Schijndel, (1) ter plaatse gnd 

die Hulse Brake, (2) ter plaatse gnd aan den Wijbosse, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes Dircs soen gekocht had van Johannes gnd Buekentop. 

 

Willelmus Priem maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

(dg: quondam Theoderici van den Eijnde) quondam Johannis Dircs soen van 

den Eijnde (dg: .) medietatem (dg: ad se) sibi et dicte sue uxori de 

morte dicti quondam Johannis Dircs soen successione advolutam (dg: in 

here) de hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie nativitatis Domini ex duabus peciis terre sitis in 

parochia de Scijnle quarum una in loco dicto (dg: H) die Hulssche Brake 

et altera ad locum dictum aen den Wijbossche sunt site situate quam 

paccionem unius modii siliginis dictus quondam Johannes (dg: .. dn w) 

Dircs soen erga Johannem dictum Buekentop emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 

(dg: erga) ad opus Danijelis et Johannis fratrum liberorum quondam 

Theoderici filii dicti quondam Johannis Dircs #soen# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Tijt datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 380v 03 do 18-04-1392. 

Johannes Priem ev Heijlwigis dvw Johannes van den Eijnde van Empel droeg 

over aan Johannes zvw Godefridus van Erpe, tbv de broers Danijel en 

Johannes, kvw Theodericus zvw voornoemde Johannes van den Eijnde, de helft, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes 

van den Eijnde, in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en 4 

roeden aangelegen land, in Waalwijk, tussen Johannes gnd Mommer van 

Waelwijc enerzijds en 4 gerden behorend aan Hessello gnd Godewert van 

Waelwijc anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan de Maas, (2) 4 

gerden land van voornoemde Hessello, in Waalwijk, tussen eerstgenoemde 4 

roeden enerzijds en voornoemde Hessello anderzijds, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes van den Eijnde gekocht had van voornoemde Hessello 

Godewert. 

 

Dictus! Johannes Priem (dg: ut supra medietatem sibi et dicte sue uxori 

de morte) maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Johannis van den Eijnde de Empel medietatem sibi et dicte 

sue uxori de morte dicti quondam Johannis van den Eijnde successione 
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advolutam in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex domo 

domistadio atque quatuor virgatis terre eis adiacentibus sitis in 

parochia de Waelwijc inter hereditatem Johannis dicti Mommer de Waelwijc 

ex uno et inter hereditatem quatuor virgatas dictas gherden terre 

spectantem ad (dg: Joh) Hessellonem dictum Godewert de Waelwijc ex alio 

tendentibus a communi platea usque ad Mosam atque ex quatuor virgatis 

dictis gherden terre dicti Hessellonis sitis in dicta parochia inter 

primodictas quatuor virgatas terre ex uno et inter hereditatem (dg: he) 

dicti Hessellonis ex alio quam paccionem dictus quondam Johannes van den 

Eijnde erga dictum Hessellonem Godewert acquisiverat emendo prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 

ad opus (dg: dci) Danijelis et Johannis fratrum liberorum quondam (dg: 

The) Theoderici filii dicti quondam Johannis (dg: de) van den Eijnde (dg: 

prout in litteris) cum litteris et jure promittens ut immediate. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 380v 04 do 18-04-1392. 

(dg: Hilla). 

 

BP 1179 p 380v 05 do 18-04-1392. 

Jacobus Stevens soen verkocht aan Johannes Gherijs een hofstad82, 16 voet 

breed, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, achter het woonhuis van wijlen 

Ghisbertus Maechelini, over de stroom, tussen erfgoed van Ghibo van den 

Gheijne enerzijds en erfgoed van Henricus Zeelmaker anderzijds, strekkend 

vanaf een weg tot aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken, met het recht 

te mogen gebruiken (1) voornoemde weg, die loopt vanaf de brug over 

voornoemd water naar de oude stadsmuur, (2) een weg die loopt van de 

Orthenstraat achterwaarts naar voornoemde brug, (3) voornoemde brug, (4) 

een trap, zoals ook eigenaars van erfgoederen van wijlen Johannes Stierken, 

achter voornoemde hofstad gelegen, die gebruiken. De gebruikers moeten de 

wegen, brug en trap samen onderhouden. 

 

Jacobus Stevens soen quoddam domistadium #XVI pedatas in latitudine 

continens# situm in Busco ad vicum Orthensem retro (dg: domist) domum 

habitationis quondam Ghisberti Maechelini ultra aquam ibidem currentem 

inter hereditatem Ghibonis van den Gheijne ex uno et inter hereditatem 

Henrici Zeelmaker ex alio tendens a quadam via ibidem usque ad 

hereditatem quondam Johannis Stierken (dg: et q) simul cum pleno utendi! 

dicta via tendente ibidem a ponte consistente ibidem (dg: p) supra dictam 

aquam ad antiquum murum oppidi de Busco atque quadam via tendente a dicto 

vico Orthensi retrorsum usque ad dictum pontem atque dicto ponte et gradu 

ibidem consistente (dg: s) scilicet eundi et redeundi ambulandi et 

pergendi libere perpetue (dg: totie) per dictos vias pontem totiens 

quotiens possessoribus #pro tempore# dicti domistadii et eciam 

possessoribus hereditatum (dg: sitarum re) quondam Johannis Stierken 

sitarum retro dictum domistadium (dg: indigebunt #et ibidem ....... 

quondam Johannis Stierken sit[arum i]bidem) ibidem sitarum# et aliunde 

placuerit et visus fuerit expediri ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Gherijs promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dictus emptor dictos viam et pontem (dg: et gr) et gradum 

perpetue in bona disposicione observabit simili aliis hominibus jus in 

eisdem viis et ponte habentibus et habituris pro tempore. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 380v 06 do 18-04-1392. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde verkoper 32 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

                         
82 Zie → BP 1181 p 052v 02 vr 14-09-1397 (1), overdracht van de hofstad. 
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Dictus Johannes emptor promisit #dicto venditori# XXXII Hollant gulden 

seu valorem ad pasca proxime futurum (dg: perfut) persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 380v 07 do 18-04-1392. 

Ludovicus van Kessel en Ludovicus zvw Goeswinus Lodewijchs soen van Kessel 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 36 Hollandse gulden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392; 12+31+24=67 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ludovicus de (dg: Lo) Kessel et Ludovicus filius quondam Goeswini 

Lodewijchs soen de Kessel promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI Hollant 

gulden ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 380v 08 do 18-04-1392. 

Johannes van Gravia gaf uit aan Henricus Fraij zv Johannes Fraij een stuk 

land, in Erp, tussen Johannes zv voornoemde Johannes die Fraij enerzijds en 

voornoemde Johannes van Gravia en erfgoed dat was van Leonius van de Kelder 

anderzijds, welk stuk land 300 roeden groot is; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 3 oude groten, een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Erp, met Lichtmis op het onderpand te leveren, slechts op te geven met een 

erfpacht van 1 mud rogge, met Lichtmis aan eerstgenoemde Johannes te 

leveren, dan gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus Fraij. 

 

Solvit Henricus. 

Johannes de Gravia pecia! terre sitam in parochia de Erpe inter 

hereditatem Johannis #filii Johannis# die Fraij ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis de Gravia et hereditatem que fuerat Leonii de 

Penu ex alio et que pecia terre continet trecentas virgatas dictas buenre 

roden ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico Fraij filio (dg: 

q) Johannis Fraij predicti ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu trium aude groet et pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Erpe dandis sibi ab alio purificationis et 

supra dictam peciam terre tradendis ex premissis promittens warandiam et 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: et ad) promisit super 

omnia quod non resignabit neque dimittet pro solucione premissorum nisi 

cum hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure solvenda 

primodicto Johanni in hoc eventu hereditarie purificationis de et ex 

omnibus bonis dicti Henrici Fraij quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 380v 09 ±do 18-04-1392. 

Arnoldus van der Horenvoert zvw Petrus van den Horenvoert verkocht aan 

Johannes Kuijc een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) de helft, aan 

voornoemde verkoper behorend, van erfgoederen gnd dat Ouverscoet, van 

wijlen Petrus van der Horenvoert, in Bakel, beiderzijds tussen een gemene 

weg, met een eind strekkend aan erfgoed van de commendator van Gemert, (2) 

een stuk land, gnd die Venakker, in Bakel, tussen Johannes van der Schant 

enerzijds en Jacobus van der Horenvoert anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Arnoldus (dg: de H) van der Horenvoert #filius quondam Petri van den 

Horenvoert# hereditarie vendidit Johanni Kuijc hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et (dg: .) supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex (dg: pecia terre hereditatibus dictis) #medietate ad dictum 

venditorem spectante hereditatum dictarum# dat Ouverscoet (dg: dicti) 

quondam Petri van der Horenvoert sitarum in parochia de Bakel inter 

communem plateam ex utroque latere (dg: cad) coadiacentem tendentibus cum 

uno fine ad hereditatem commendatoris de Ghemert atque (dg: ex domo et 

orto sitis ibidem) atque ex (dg: pecia terre) pecia terre dicta die 
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Venacker sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis van der Schant 

ex uno et inter [hereditatem] Jacobi van der Horenvoert ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini fundi (dg: ex) et sufficientem facere. ....... ....... 

....... 

 

1179 mf6 C 02 p. 381. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 

BP 1179 p 381r 01 do 18-04-1392. 

Robbertus gnd uter Hautart verkocht aan Arnoldus van der Heijden nzv Metta 

van der Stegen 4 stukken land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hautart, 

waarvan elk stuk gelegen is tussen Johannes van Roesmalen bakker enerzijds 

en voornoemde Metta anderzijds, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld, 

een b-erfpacht van 4 lopen rogge en de hertogencijns. 

 

Solvit 3 grossos. 

Robbertus dictus uter Hautart quatuor pecias terre ad se spectantes sitas 

in parochia de Scijnle in loco dicto die Hautart quarum [quel]ib[et 

pecia] terre inter hereditatem Johannis de Roesmalen (dg: ex) pistoris ex 

uno et inter hereditatem Mette van der Stegen ex alio latere est sita ut 

dicebat (dg: h) cum suis ed[ificiis] et attinentiis hereditarie vendidit 

Arnoldo (dg: van der Venne f) van der Heijden filio naturali dicte Mette 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario (dg: 

pacc) [censu] trium (dg: lib lopinorum) librarum monete et hereditaria 

paccione quatuor lopinorum siliginis et censu domini ducis exinde 

solvendis. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta pas[ca]. 

 

BP 1179 p 381r 02 do 18-04-1392. 

Volpkinus Stevens soen van Berchen gaf uit aan Godefridus Vos zvw Johannes 

Vos een stuk land, in Nuland, tussen Henricus Ysvogel enerzijds en 

voornoemde Volpkinus anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Wolfsdijk en met het andere eind aan een paal aldaar geplaatst; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen. Johannes Winckelman deed afstand. 

 

Solvit Godefridus. -. 

Volpkinus Stevens soen de Berchen peciam terre sitam in parochia de 

Nuwelant inter hereditatem Henrici Ysvogel ex uno et inter hereditatem 

dicti Volp[kini] ex alio tendentem cum uno fine (dg: f) ad (dg: aggerem 

#h) locum# dictum Wolfsdike (dg: ex uno) et cum reliquo fine ad quendam 

palum ibidem fixum prout ibidem sita est (dg: here) dedit ad hereditarium 

censu! Godefrido Vos filio quondam Johannis Vos ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XX solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis #Domini# ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Quo facto Johannes Winckelman super dicta pecia terre 
?cum jure ad opus dicti Godefridi Vos renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 381r 03 do 18-04-1392. 

Willelmus Sporken verkocht aan Erenbertus zv Wellinus gnd Erenbrechts soen 

van Nijsterle de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

die Henricus van den Laer met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan 

voornoemde Willelmus, gaande uit ¼ deel van een hoeve gnd ten Laer, in 

Nistelrode, tussen Johannes van Erpe enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welk ¼ deel voornoemde Henricus van den Laer in pacht verkregen 

had van voornoemde Willelmus Sporken. 

 

-. 

Willelmus Sporken (dg: h) medietatem annue (dg: et) et hereditarie 
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paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem 

Henricus van den Laer dicto Willelmo sol[vere] tenetur hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quarta parte) ex quarta 

parte cuiusdam mansi dicti ten Laer siti in parochia de Nijsterle inter 

hereditatem Johannis de Erpe ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis 

Erenbrechts soen) communem plateam ex alio ut dicebat (dg: here) quam 

quartam partem dictus Henricus van den Laer erga dictum Willelmum Sporken 

ad pactum acquisiverat ut dicebat (dg: pro) hereditarie vendidit 

Erenberto filio Wellini dicti Erenbrechts soen de Nijsterle promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 381r 04 do 18-04-1392. 

Nijcholaus van Kessel gaf uit aan Denkinus den Vere zvw Danijel die Vere 

van Empel (1) een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd Hostaden, tussen 

erfg vw Johannes Roggen enerzijds en Bernardus Goebels soen anderzijds, met 

een eind strekkend tot aan het midden van de sloot gnd de Orbaarse Grave, 

met een stuk maasdijk tegenover voornoemd stuk land gelegen, tussen de dijk 

van Bernardus Goebels soen enerzijds en de dijk van Henricus Aben 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met 

Sint-Martinus te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Denkinus 

tot onderpand (2) 4 hont land, gnd die Trube, in Meerwijk, beiderzijds 

tussen wijlen Denkinus die Luwe. 

 

-. Den Orbaersschen Grave. 

Nijcholaus de Kessel peciam terre sitam in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto Hostaden inter hereditatem heredum quondam Johannis Roggen ex 

uno et inter hereditatem Bernardi Goebels soen ex alio #tendentem cum uno 

fine ad medium fossatum dictum den Orbaersschen Grave# cum parte aggeris 

Mose sita in opposito dicte pecie terre et ad dictam peciam terre 

spectante que pars aggeris sita inter! aggerem spectantem ad Bernardum 

Goebels soen et inter aggerem spectantem ad Henricum Aben ut dicebat (dg: 

h) dedit ad hereditarium censum Denkino den Vere filio quondam Danijelis 

die Vere de Empel ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie Martini promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere excepta dicta 

parte aggeris et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus 

Denkinus (dg: p) quatuor hont terre ad se spectantia (dg: sita in dec.. 
?dicta jurisdictione) dicta die (dg: d) Trube sita in dicta jurisdictione 

de Merewijc inter hereditatem (dg: Boudewij) quondam Denkini die Luwe ex 

utroque latere coadiacentem ad pignus imposuit promisit super omnia quod 

ipse dictam partem aggeris perpetue in bona disposicione observabit sic 

quod dicto (dg: Jac) #Nij# dampna exinde non eveniant nec supra sua bona. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 381r 05 do 18-04-1392. 

Ancelmus zvw Petrus van Bruggen verkocht aan Willelmus Hals de helft van 

een kamp, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen een steeg gnd die 

Bruggense Stege, enerzijds en erfgoed gnd die Blok anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed gnd der Vossinnen Beemd, welke helft wijlen 

voornoemde Petrus gekocht had van Albertus gnd Gielijs soen ev Elizabeth 

dvw Goeswinus Herinc, en welke helft nu aan voornoemde Ancelmus behoort. 

Nijcholaus van Berze deed afstand. Echter, in deze helft, maar ook in de 

andere helft van voornoemd kamp, voor voornoemde Ancelmus, Nijcholaus van 

Berze en hun erfgenamen en opvolgers, gereserveerd het recht van weg vanaf 

voornoemde steeg gnd die Bruggense Stege, over voornoemd kamp, tot aan 

erfgoed gnd der Vossinnen Beemd. 

 

Ancelmus filius quondam Petri (dg: van de) #de# Bruggen medietatem 

cuiusdam campi siti in parochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen 

inter stegam (dg: dictam Ste) quandam dictam die Brugghensche Stege ex uo 
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et inter hereditatem dictam communiter die (dg: Bl) Bloc ex alio 

tendentis cum uno fine ad hereditatem dictam der Vossinnen Beemt quam 

medietatem dictus quondam Petrus erga Albertum dictum Gielijs soen 

maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie quondam Goeswini 

Herinc emendo acquisiverat prout in litteris et quam medietatem dictus 

Ancelmus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Willelmo Hals 

(dg: pro) supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte s) et impeticionem ex parte (dg: et d) sui et 

dicti quondam Petri sui patris et quorumcumque heredum dicti quondam 

Petri deponere. Quo facto Nijcholaus de Berze super dicta medietate et 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens servare salvo tamen 

(dg: ..) dictis Ancelmo et Nijcholao de Berze #et suis heredibus et 

successoribus# in dicta medietate et eciam in reliqua medietate dicti 

campi pleno jure viandi ac eundi redeundi ambulandi et pergendi et cum 

suis bestiis abigendi quod exponetur driven a dicta stega die Bruggensche 

Stege vocata per dictum campum usque ad (dg: dictam) dictam hereditatem 

der Vossinnen Beemt vocatam (dg: ad minus dampnum) quotiens indigebunt ad 

minus dampnum ut dictus emptor eis recognovit. Testes Erpe et Arnoldus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 381r 06 do 18-04-1392. 

Een brief van het recht van weg. 

 

Et fiet littere de dicta viatione. Testes datum supra. Et supportavit. 

 

BP 1179 p 381r 07 do 18-04-1392. 

Nijcholaus van Berze en Ancelmus zvw Petrus van Bruggen maakten een 

erfdeling van een kamp, gnd den Vossinnen Beemd, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Bruggen, tussen Willelmus Hels enerzijds en de dijk gnd die Hoevedijk 

anderzijds. Voornoemde Nijcholaus van Berze kreeg de helft naast voornoemde 

Willelmus Hels, zoals omgraven, met de helft van de sloot, tussen 

voornoemde helft en de andere helft van het kamp. Voornoemde Ancelmus heeft 

recht van weg, vanaf de aan hem toebedeelde helft, over deze helft die aan 

Nijcholaus is toebedeeld, tot aan erfgoed van voornoemde Willelmus Hels. 

 

Nijcholaus de Berze et Ancelmus filius quondam Petri de Bruggen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam (dg: 

here q) campo dicto den Vossinnen Beemt sito in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Bruggen inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter (dg: 

hereditatem) aggerem dictum die Hoevedijcke ex alio ut dicebat mediante 

qua divisione una medietas dicti campi que medietas sita est contigue 

iuxta dicta hereditatem Willelmi Hels prout ibidem sita est et 

circonfossata e[st] simul medietate fossati consistentis inter dictam 

medietatem et inter reliquam medietatem dicti campi ut #dicebant# dicto 

Nijcholao de Berze cessit in partem ut Ancelmus recognovit promittens 

ratam salvo tamen dicto Ancelmo (dg: v) jure viandi per dictam medietatem 

dicto Nijcholao in partem cessam scilicet de reliqua medietate eidem 

Anselmo (dg: in par) mediante dicta divisione in parte! cessam usque ad 

dictam hereditatem dicti Willelmi Hels ad minus dampnum. Testes datum. 

 

BP 1179 p 381r 08 do 18-04-1392. 

Ancelmus zvw Petrus van Bruggen kreeg de andere helft richting die 

Hoevedijk, met de helft van de sloot tussen deze en de andere helft. 

 

Et mediante qua divisione (dg: rel) medietas dicti campi scilicet illa 

medietas que sita est versus dictum aggerem die Hoevedike vocatum (dg: 

scilicet) cum medietate fossati siti in! dictam medietatem et inter 

reliquam medietatem dicti campi! !promittens ratam servare addita 

condicione predicta. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 381r 09 do 18-04-1392. 

Lambertus Keelbreker verkocht aan Hermannus zvw Hermannus Pijnge een huis 

en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, naast de brug aldaar, 

tussen Yda Sluijsmans enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk huis en 

tuin voornoemde Lambertus verworven had van Johannes Hadewigen soen, belast 

met lasten. De koper zal hieruit voortaan betalen een b-erfcijns van 4 

pond, die Johanna wv Johannes Stroels en haar dochter Johanna beuren uit 

voornoemd huis en tuin, maar ook uit een tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Henricus gnd Bloemaert enerzijds en kv Albertus van den 

Oddenvelt anderzijds, zó dat voornoemde Lambertus op voornoemde tuin ter 

plaatse gnd Beilver geen schade heeft. 

 

Lambertus Keelbreker domum et ortum (dg: sitos cum suis attinentiis) 

sitos in parochia de (dg: Berlike) Berlikem ad locum dictum Middelrode 

iuxta pontem ibidem inter hereditatem Yde Sluijsmans ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio quos domum et ortum dictus 

Lambertus erga Johannem Hadewigen soen acquisiverat ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Hermanno filio quondam Hermanni 

Pijnge promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

tali condicione quod dictus emptor solvet onera ex premissis de jure #et 

re-# promisit insuper (dg: insuper) super omnia quod ipse hereditarium 

censum quatuor librarum quem Johanna (dg: filia) #relicta# Johannis 

quondam (dg: St) Stroels et Johanna eius filia ex dictis (dg: be) domo et 

orto atque ex quodam orto sito in dicta parochia in loco dicto Beilver 

inter hereditatem (dg: Heijn Bloe) Henrici dicti Bloemaert ex uno et 

inter hereditatem liberorum Alberti van den Oddenvelt ex alio annuatim 

habent solvendum ut dicebat nunc deinceps annuatim (dg: exinde solven 

sic) et perpetue (dg: solven) dabit et exsolvet (dg: sic) de et ex dictis 

domo et orto sic quod dicto Lamberto et ad et supra dictum ortum situm in 

dicto loco Beilver vocato dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 381r 10 do 18-04-1392. 

Een brief maken van de belofte de cijns te betalen. 

 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 381r 11 do 18-04-1392. 

Hermannus zvw Hermannus Pijnghe droeg over aan Nijcholaus K...... een stuk 

land en een stuk beemd aan het eind van het stuk land gelegen, in Berlicum, 

tussen voornoemde Nijcholai K...... enerzijds en Paulus van Lengvelt 

anderzijds, aan hem overgedragen door wijlen zijn voornoemde vader 

Hermannus Pijnge. 

 

Hermannus filius quondam Hermanni Pijnghe quandam peciam terre et peciam 

prati sitam ad finem (dg: ad) eiusdem pecie terre sitas in parochia de 

Berlikem inter hereditatem Nijcholai K...... ex uno et inter hereditatem 

Pauli de Lengvelt ex alio supportatam sibi (dg: ad) a dicto quondam 

Hermanno Pijnge suo patre prout in litteris hereditarie (dg: ve) 

supportavit dicto Nijcholao K...... cum (dg: .) litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 381r 12 do 18-04-1392. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan Lambertus Keelbreker 4¾ Gelderse gulden 

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

 

Dictus Hermannus promisit Lamberto Keelbreker quinque Gelre gulden seu 

valorem #minus quarta parte unius floreni# ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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1179 mf6 C 03 p. 382. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis aprilis XVIII: donderdag 18-04-1392. 

 

BP 1179 p 382v 01 do 18-04-1392. 

Arnoldus zv Nijcholaus zvw Arnoldus die Neijster verkocht aan Stephanus zvw 

Henricus van Berchen ½ morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Groet 

Nieuweland, ter plaatse gnd den ...are, tussen Willelmus Loijer enerzijds 

en Zerisius Stevens soen anderzijds. 

 

Arnoldus filius (dg: quondam) Nijcholai filii quondam Arnoldi die 

Neijster (dg: peciam) #dimidium iuger# terre sitam in parochia de 

Nuwelant ad locum dictum op Groet Nuwelant in loco dicto den #...are# 

inter hereditatem Willelmi Loijer ex uno et inter hereditatem Zerisii 

(dg: Ste) Stevens soen ex alio prout ibidem sita est hereditarie vendidit 

Stephano filio quondam Henrici de Berchen promittens warandiam et (dg: 

obligationem deponere) questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 382v 02 do 18-04-1392. 

En hij kan voornoemde ½ morgen terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393), met 17½ Gelderse gulden of de waarde. 

De wederkoop moet buinnen 8 dagen rond Lichtmis plaatsvinden. Alleen 

voornoemde Arnoldus, zijn vrouw Oda of kv voornoemde Arnoldus mogen 

terugkopen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Albertus 

Buc en Nijcholaus van Kessel. 

 

Et poterit dictum dimidium iuger terre ad spacium qautuor annorum post 

festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dictis 

quatuor annis durantibus cum (dg: XVIII) XVII et dimidium (dg: Ho) Gelre 

gulden boni auri et iusti ponderis seu valorem et huiusmodi redempcio 

fiet in festo purificationis seu infra octo dies precedentes seu infra 

octo dies sequentes festum purificationis (dg: ut in forma) dicto spacio 

pendente ut in forma hoc addito quod non redimet nisi dictus Arnoldus aut 

Oda eius uxor vel liberi dicti Arnoldi. Acta in camera presentibus 

scabinis Alberto Buc Nijcholao de Kessel datum anno nonagesimo secundo 

mensis aprilis XVIII hora none. 

 

BP 1179 p 382v 03 do 18-04-1392. 

Albertus Buc van Lijt verkocht aan Rodolphus Tolinc (1) 4 lopen roggeland, 

in Oss, tussen Johannes zvw Henricus Vilt enerzijds en Gertrudis dvw 

Gerisius van Goch anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, in Oss, tussen 

Godefridus van Beest enerzijds en Henricus zvw Theodericus van Os 

anderzijds. 

 

Albertus Buc de Lijt quatuor lopinatas terre siliginee sitas in parochia 

de Os inter hereditatem Johannis filii quondam Henrici Vilt ex uno et 

inter hereditatem Gertrudis filie quondam Gerisii de Goch ex alio atque 

unam lopinatam terre siliginee sitam in dicta parochia inter hereditatem 

Godefridi de Beest ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam 

Theoderici de Os ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho Tolinc 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 382v 04 do 18-04-1392. 

Laurencius van Wetten verkocht aan Henricus zvw Danijel van Volkel een 

b-erfcijns van 20 schelling geld uit een b-erfcijns van 12 pond voornoemd 

geld, met Sint-Bartholomeus in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een 

beemd gnd die Dijkbeemd, in Someren, tussen Arnoldus die Smit van Zoemeren 

enerzijds en kv Henricus van Eijndhout anderzijds, (2) een akker gnd die 

Passche Akker, in Someren, tussen Willelmus van Berghe enerzijds en 
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Katherina gnd Ghevarts dochter anderzijds, (3) een huis, schuur en 

aangelegen akker, in Someren, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus, (4) 

een stuk land gnd de Oude Hof en aangelegen beemd, in Someren, tussen 

Willelmus van Berghe enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, welke 

cijns van 12 pond voornoemde Laurencius verworven had van voornoemde 

Arnoldus die Smit van Zoemeren. 

 

Laurencius de Wetten hereditarium censum XX solidorum monete de 

hereditario censu duodecim librarum dicte monete solvendo hereditarie 

Bartholomei #et# in Busco tradendo ex prato dicto die Dijcbeemt sito in 

parochia de Zoemeren inter hereditatem Arnoldi die Smit de Zoemeren ex 

uno et inter hereditatem liberorum Henrici de Eijndhout ex alio atque ex 

agro dicto die Passche Acker sito in dicta parochia inter hereditatem 

Willelmi de Berghe ex uno et inter hereditatem Katherine dicte Ghevarts 

dochter ex alio atque ex domo horreo (dg: ac) #ac# et agro eis adiacente 

sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Arnoldi ex (dg: uno et 

inter hereditatem) utroque latere adiacentem (dg: sitis in) necnon ex 

pecia terre dicta den Auden Hof et prato sibi adiacente sitis in dicta 

parochia inter hereditatem (dg: dicti) Willelmi de Berghe ex uno et inter 

hereditatem predicti Arnoldi ex alio quem censum XII librarum dictus 

Laurencius erga dictum Arnoldum die Smit de Zoemeren (dg: ..) 

acquisiverat prout in litteris #quas vidimus# hereditarie vendidit 

Henrico (dg: de) filio quondam Danijelis de Volkel promittens super omnia 

warandiam et oligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 382v 05 do 18-04-1392. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven verkocht aan Gerardus zvw Danijel van den 

Acker (1) ¼ deel in een akker, gnd Lumoden Braecke, van wijlen Henricus 

Maelghijs, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, tussen Johannes van 

der Weteringen enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het ¼ deel 

tussen Lambertus van Berze enerzijds en kvw Jutta van Rode anderzijds, (2) 

een stuk land van wijlen voornoemde Henricus Maelghijs, in Schijndel, ter 

plaatse gnd in het Gelookt, tussen voornoemde kvw Jutta van Rode enerzijds 

en Johannes Moelner, Theodericus die Biker en Aleijdis Hillen dochter 

anderzijds. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen quartam partem ad se 

spectantem in (dg: p) quodam agro terre dicto Lumoden Braecke quondam 

Henrici Maelghijs sito in parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: Wijl) 

aent (dg: den dWater) #den Borne# inter hereditatem (dg: Lamberti) 

Johannis van der Weteringen ex uno et inter communem plateam ex alio 

scilicet illam quartam partem que sita est inter hereditatem Lamberti de 

Berze ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Jutte de Rode ex alio 

(dg: ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo f) atque peciam terre (dg: 

s) dicti quondam Henrici Maelghijs sitam in dicta parochia in loco dicto 

int Geloect inter hereditatem dictorum liberorum dicte quondam Jutte de 

Rode ex uno et inter hereditatem Johannis Moelner Theoderici die Biker et 

Aleijdis (dg: f) Hillen dochter ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo filio quondam Danijelis van den Acker promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 382v 06 do 18-04-1392. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Wiskinus 70 Hollandse gulden of 

de waarde en 7 pond geld met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Wiskino septuaginta Hollant gulden seu 

valorem et septem libras monete ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 382v 07 do 18-04-1392. 

(dg: Johannes Boem zvw Gerardus Pulslauwer). 

 

(dg: Johannes Boem filius quondam Gerardi Pulslauwer). 

 

BP 1179 p 382v 08 do 18-04-1392. 

Adam Jans soen van Buedel en Arnoldus zvw Arnoldus Coenen soen beloofden 

aan Johannes Boem zvw Gerardus Pulslauwer 29½ Gelderse gulden of de waarde 

met het oktaaf van Pinksteren aanstaande (zo 09-06-1392) te betalen. 

 

Adam (dg: filius) Jans soen (dg: fi) de Buedel et Arnoldus filius (dg: 

fi) quondam Arnoldi Coenen soen promiserunt Johanni Boem filio quondam 

Gerardi Pulslauwer XXIX (dg: Gelre g) et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad octavas penthocostes proxime futuras persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 382v 09 do 18-04-1392. 

Hr Johannes van Huculem priester en Nijcholaus Mart, nkvw hr Willelmus van 

Huculem priester, Theodericus van Herlaer ev Jutta, en Johannes gnd van 

Cluppelrode ev Elizabeth, ndvw voornoemde hr Willelmus van Huculem, gaven 

uit aan Arnoldus nzvw voornoemde hr Willelmus van Huculem en aan Johannes 

Stoep 4/6 deel83 in een hoeve van voornoemde wijlen hr Willelmus, gnd der 

Herinc Kijnder Land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, naast erfgoed 

van Henricus Broc; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 20 

schelling geld gaande uit de gehele hoeve, en thans voor (2) een n-erfpacht 

van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren aan 

voornoemde hr Johannes, (3) een n-erfpacht84 van 14 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren aan voornoemde Nijcholaus, (4) 

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

leveren aan voornoemde Theodericus, (5) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Johannes 

van Cluppelrode. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Arnoldus en 

Johannes Stoep hun 2/6 deel in deze hoeve tot onderpand. 

 

Erint 6 littere. 

Dominus Johannes de Huculem presbiter Nijcholaus Mart pueri (dg: .) 

naturales quondam domini (dg: q d) Willelmi de Huculem #presbitri# 

Theodericus de Herlaer (dg: a) maritus et tutor Jutte sue uxoris et 

Johannes dictus de Cluppelrode maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filiarum naturalium dicti quondam domini Willelmi de Huculem 

quatuor sextas partes ad se spectantes in quodam manso dicti quondam 

domini Willelmi dicto der Herinc Kijnder Lant sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto (dg: Hucul) Huculem iuxta (verbeterd uit: inter) 

hereditatem Henrici Broc atque in attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque sitis prout dictus mansus cum attinentiis ad dictum 

quondam dominum Willelmu spectare consuevit ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Arnoldo filio naturali dicti quondam Willelmi de 

Huculem et (dg: Arnoldo) Johanni Stoep ab eodem! hereditarie possidendas 

pro hereditario censu XX85 monete (dg: d) ex dicto integro manso cum suis 

attinentiis de jure solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

XIIII lopinorum siliginis mensure de Busco dando dicto domino Johanni 

hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradenda atque pro 

hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

(dg: sibi) #dicto Nijcholao# ab alio hereditarie purificationis et in 

Oesterwijc tradenda atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

                         
83 Zie → BP 1179 p 516 13 do 05-12-1392, overdracht van dit 4/6 deel. 
84 Zie → BP 1179 p 759r 09 ma 03-08-1394, overdracht van 6 lopen uit deze 14 

lopen. 
85 Muntsoort niet vermeld: solidorum; aanvulling op basis van BP 1179 p 516v 

14 do 05-12-1392. 
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mensure de Busco danda dicto Theoderico ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi (dg: ab alio H) dicto Johanni 

#de# Cluppelrode ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittentes (dg: ind) divisi super omnia scilicet quilibet 

pro se ipso warandiam et aliam obligationem deponere et alii duo 

repromiserunt indivisi et ad maiorem securitatem dicti Arnoldus et 

Johannes Stoep #reliquas# duas sextas partes ad se ipsos spectantes in 

dicto manso cum suis attinentiis ad pignus imposuerunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 382v 10 do 18-04-1392. 

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

aan Jacobus van den Hoevel 60 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

(dg: Et p) Johannes Basijn Rodolphus fratres liberi quondam Rodolphi de 

Duer promiserunt Jacobo van den Hoevel sexaginta Gelre gulden seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 382v 11 do 18-04-1392. 

(dg: Nijchola). 

 

BP 1179 p 382v 12 do 18-04-1392. 

Willelmus van der Hullen verkocht aan Nijcholaus van Berze (1) 1 hont land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd op het Rot, tussen Johannes van den Kalke 

enerzijds en Ghibo die Snider anderzijds, (2) ¼ deel in 2½ morgen land, in 

Rosmalen, in een kamp gnd de Vossenen Beemd, tussen Willelmus Hels 

enerzijds en Ancelmus van Bruggen anderzijds, de 2½ morgen belast met 8 

penning aan het klooster van Porta Celi. 

 

Willelmus van der Hullen unum hont #terre# ad se spectans situm in 

parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: opt) opt Rot inter hereditatem 

Johannis van den Kalke ex uno et inter hereditatem Ghibonis die Snider ex 

alio atque quartam partem ad se spectantem in duobus et dimidio iugeribus 

terre sitis in parochia predicta in campo dicto den Vossenen Beemt (dg: 

inter) inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem 

Ancelmi de Bruggen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao de 

Berze promittens warandiam et obligationem deponere exceptis octo 

denariis #pagamenti# conventui de Porta Celi ex dictis duobus et dimidio 

iugeribus [de] jure solvendis. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 C 04 p. 383. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 

BP 1179 p 383r 01 do 18-04-1392. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle verkocht aan Petrus Zerijs zvw Petrus 

Zerijs een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, gaande uit de helft, 

aan voornoemde Johannes behorend, van een b-erfpacht van 11 zester rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 11 zester met Lichtmis in Den Bosch wordt 

geleverd, gaande uit (1) 5 stukjes land, strepen gnd, gelegen tussen de 

huizen van de broers Theodericus en Arnoldus, zv Hadewigis van Muenle, en 

in Herpen, (2) 3 andere strepen land, eveneens tussen de huizen van 

voornoemde broers richting oost en west, (3) 3 andere stukjes land, gnd 

strepen, in Herpen, in de oude hoeve, naast het verste deel van voornoemde 

oude hoeve, (4) 1/8 deel van de nieuwe hoeve, in Herpen, (5) 2 andere 

stukken land, (5a) aan een kant van voornoemde 5 stukjes land, (5b) aan de 

andere kant van voornoemde 5 stukjes land, naast een tuintje, welke pacht 

van 11 zester Hermannus zv Margareta gnd Tricinadoers bvw voornoemde 

Johannes van Scijnle gekocht had van Laurencius zv Henricus Boijen 
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handschoenmaker. 

 

Johannes filius Johannis quondam de Scijnle hereditariam paccionem trium 

lopinorum siliginis mensure de Bsuco de medietate ad (dg: dic q) dictum 

Johannem spectante [in hereditaria] paccione undecim sextariorum 

siliginis dicte mensure que paccio (dg: duc) undecim sextariorum 

siliginis solvenda est hereditarie purificationis in Busco tradendam de 

quinque particulis terre dictis theutonice strepen sitis inter domos 

Theoderici et Arnoldi fratrum filiorum Hadewigis de Muenle et in parochia 

de Herpen et de aliis tribus particulis terre strepen conventualiter 

nominatis similiter inter domos dictorum fratrum orientaliter et 

occidentaliter situatis (dg: ?g) et de aliis tribus particulis terre 

dictis strepen theutonice in dicta parochia consistentibus in antiquo 

manso iuxta partem ulteriorem eiusdam mansi antiqui et de (dg: s) octava 

parte novi mansi siti in predicta parochia et de duabus aliis peciis 

terre quarum una ab una parte predictarum quinque particularum terre et 

reliqua ab alia parte earundem quinque particularum terre iuxta quendam 

ortulum sunt situate quam paccionem undecim sextariorum siliginis 

Hermannus filius Margarete dicte Tricinadoers frater (dg: olim) olim 

dicti quondam Johannis de Scijnle erga Laurencium filium Henrici Boijen 

#cijrothecarium# emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendidit (dg: Ger) Petro Zerijs filio quondam Petri Zerijs 

cum litteris et jure ?occacione promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 383r 02 do 18-04-1392. 

Aleijdis gnd Moerwaters wv Jacobus die Clercke droeg over aan haar zoon 

Johannes Moerwater een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, op het 

leven van voornoemde Jacobus en Aleijdis, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit de helft, behorend aan Petrus Becker zvw Petrus zvw Petrus die Heirde, 

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

Johannes Gerijs enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus Pijnappel 

anderzijds, welke pacht voornoemde wijlen Jacobus en Aleijdis gekocht86 

hadden van voornoemde Petrus Becker. Met 1 mud achterstallige termijn. 

 

Aleijdis dicta Moerwaters relicta quondam Jacobi die Clercke cum tutore 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis (dg: solvendam a) mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Jacobi et Aleijdis et non 

ultra purificationis de et ex medietate ad (dg: dictum venditorem) 

#Petrum Becker filium quondam Petri filii quondam Petri die Heirde# 

spectante in domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Johannis Gerijs ex uno et inter hereditatem quondam Walteri 

Pijnappel ex alio quam pensionem dicti quondam Jacobus et Aleijdis erga 

(dg: Petr) dictum Petrum Becker acquisiverat! emendo prout in litteris et 

que (dg: pacc) pensio nunc spectat (dg: ad) integraliter ad dictam 

Aleijdem ut dicebat supportavit Johanni Moerwater suo filio cum litteris 

et jure #et# cum uno modio siliginis sibi restante etc promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 383r 03 do 18-04-1392. 

Hr Henricus Buc kanunnik in Den Bosch gaf uit aan Henricus Aben soen een 

hofstad en boomgaard, in Berlicum, ter plaatse gnd die Loefort, tussen 

Alardus van Berlikem enerzijds en een steeg aldaar anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Henricus Aben soen en met het andere eind aan 

voornoemde Alardus, met het recht dat bij voornoemde hofstad behoort in 

voornoemde steeg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

                         
86 Zie ← BP 1179 p 024v 08 vr 23-12-1390, verkoop van de lijfpacht. 
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Dominus Henricus Buc canonicus in Busco (dg: peciam terre) domistadum 

quoddam et pomerium sita in parochia de Berlikem in loco dicto die 

Loefort inter hereditatem Alardi de Berlikem ex uno et inter quandam 

stegam #ibidem# ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem Henrici 

Aben soen et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Alardi cum jure ad 

dictum domistadium spectante in dicta stegha prout huiusmodi domistadium 

et pomerium ad dictum dominum Henricum pertinet! dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Henrico Aben soen ab eodem hereditarie possidenda pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie (dg: purificationis nativitatis Domini) #purificationis# 

et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 383r 04 do 18-04-1392. 

Jacobus van Enghelant zvw Jacobus van Enghelant verkocht aan hr Henricus 

Buc kanunnik in Den Bosch een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 morgen land, gnd die 

Bieskamp of die Koekamp, in Rosmalen, tussen Adam van den Kerchoven 

enerzijds en Jacobus Loze anderzijds, (2) een huis, tuin en 2 zesterzaad 

roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, tussen Lambertus van 

Enghelant enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een akker, 14 

zesterzaad rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, tussen 

Henricus Scilder enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 10½ 

penning nieuwe cijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge. De broers Johannes 

en Lambertus, kvw voornoemde Jacobus van Engelant, deden afstand van 

voornoemde erfgoederen. 

 

Jacobus de Enghelant filius quondam Jacobi de Enghelant hereditarie 

vendidit domino Henrico Buc canonico Buscensi hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam (dg: purificationis et 

in) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex tribus jugeribus terre 

dictis die Bijescamp vel die Koecamp sitis in parochia de Roesmalen inter 

hereditatem Ade van den Kerchoven ex uno et inter hereditatem Jacobi Loze 

ex alio item ex domo et orto et duabus sextariatis terre siliginee sitis 

in parochia (dg: de B) de Roesmalen (dg: inter) in loco dicto Enghelant 

inter hereditatem Lamberti de Enghelant ex uno et inter communem plateam 

ex alio item ex quodam agro terre quatuordecim sextaria siliginis in 

semine capiente sito in dicta parochia (dg: inter) in dicto loco Engelant 

vocato inter hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis X et dimidio denariis novi census et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Quo facto Johannes et Lambertus fratres liberi dicti 

quondam Jacobi de Engelant super dictis hereditatibus et jure ad opus 

dicti venditoris renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes datum 

s[upra]. 

 

BP 1179 p 383r 05 do 18-04-1392. 

Hessello zvw Johannes gnd Godewert van Waelwijc verkocht aan Mijchael van 

Breda een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 4 roeden land met gebouwen, in Waalwijk, 

tussen Johannes Mombair enerzijds en Johannes die Rode anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan de Oude Maas, reeds belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, aan Berisius van Breda. 

 

Hessello filius quondam (dg: Joh) Johannis dicti Godewert de Waelwijc 

hereditarie vendidit Mijchaeli de Breda hereditariam paccionem unius [et] 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quatuor virgatis terre cum suis 

edificiis dicti venditoris sitis in parochia de Waelwijc inter 

hereditatem Johannis Mombair ex uno et inter hereditatem Johannis die 
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Rode ex alio tendentibus a communi platea ad antiquum Mosam ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis Berisio de 

Breda exinde solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 383r 06 do 18-04-1392. 

Johannes Moerwater maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Petrus Becker zvw Petrus zvw Petrus die Heirde met zijn 

goederen. 

 

(dg: P) Johannes Moerwater omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Petrum Becker filium quondam Petri filii quondam Petri die Heirde cum 

bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 383r 07 do 18-04-1392. 

De broers Johannes en Godefridus, kvw Johannes die Laet, droegen over aan 

Walterus Jordens soen de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van 

hun broer Henricus Broc en diens vrouw Elizabeth, in een huis en erf in Den 

Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Henricus Neelken 

enerzijds en erfgoed van Johannes Ridder anderzijds, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Henricus Broc verworven had van Johannes zvw Ghisbertus 

Veren Berten soen. 

 

Johannes et Godefridus fratres liberi quondam Johannis die (dg: Lu) Laet 

medietatem eis de morte quondam Henrici Broc eorum fratris #et Elizabeth 

eius quondam uxoris# successione advolutam in domo et (dg: orto) #area# 

sita in Busco ad vicum dictum (dg: Huls) Aude Huls inter hereditatem 

Henrici Neelken ex uno et inter hereditatem Johannis Ridder ex alio et in 

attinentiis (dg: di) eiusdem domus et aree quam domum et aream cum suis 

atttinentiis dictus quondam Henricus Broc erga Johannem filium quondam 

Ghisberti Veren Berten soen acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Waltero Jordens soen cum litteris #et aliis# jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 383r 08 do 18-04-1392. 

Arnoldus Jacobs soen droeg over aan Walterus Jordens soen de helft, die aan 

hem en zijn medeërfgenamen gekomen was na overlijden van Elizabeth evw 

Henricus Broc en van voornoemde Henricus Broc, in de helft van voornoemd 

huis en erf. De medeërfgenamen zullen geen rechten hierop doen gelden. 

 

Arnoldus (dg: Jacobus s) Jacobs soen (dg: unam medietatem sibi de) 

#medietatem (dg: quartam partem)# sibi #et suis coheredibus# de morte 

quondam Elizabeth uxoris olim quondam Henrici Broc et de morte eiusdem 

quondam Henrici Broc successione advolutam in medietate domus et aree cum 

suis attinentiis predictis hereditarie supportavit Waltero Jordens soen 

cum litteris et #aliis et# jure promittens ratam servare et obligationem 

#et impeticionem suorum coh[eredum]# ex parte sui deponere (dg: testes 

datum supra) et quod ipse suos coheredes semper tales habebit quod 

nunquam !se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 383r 09 do 18-04-1392. 

Johannes die Koelborner, Johannes van Merghenna ev Elizabeth dvw Stephanus 

van der Stegen en Truda dvw voornoemde Stephanus van der Stegen droegen 

over aan Walterus Jordens soen de helft, die aan hen gekomen was na 

overlijden van Elizabeth wv Henricus Broc en van voornoemde Henricus Broc, 

in de helft van voornoemd huis en erf. 

 

Johannes die Koelborner (dg: Truda) Johannes de Merghenna maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Stephani van der 

[Stegen] et Truda filia dicti quondam Stephani van der Stegen cum tutore 
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(dg: unam quartam) #medietatem# partem eis de morte quondam Elizabeth 

relicte #uxoris# quondam Henrici [Broc] et eiusdem quondam Henrici Broc 

successione advolutam in medietate dicte domus et aree cum suis 

attinentiis ut dicebant hereditarie supportaverunt Waltero Jordens soen 

[cum litteris et aliis] et jure promittentes (dg: super) cum tutore ratam 

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

 

BP 1179 p 383r 10 ±do 18-04-1392. 

Nijcholaus zv Arnoldus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus (dg: d) filius Arnoldi Jans soen prebuit et reportavit. Testes 

datum ....... 

 

1179 mf6 C 05 p. 384. 

 Quinta post pascha: donderdag 18-04-1392. 

 

BP 1179 p 384v 01 do 18-04-1392. 

Johannes van Wijflit zv Johannes Bac van Tilborch, Johannes van den Dijk en 

Johannes van Dordrecht beloofden aan hr Reijnerus van der Eilst, ridder, 

schout in Den Bosch, zolang voornoemde Johannes van Wijflit schout van 

Peelland is, ¼ deel van alle lijfrenten te betalen, die de stad Den Bosch 

wegens villa en villicacio van Oisterwijk moet betalen. 

 

[Johannes de] Wijflit filius Johannis Bac de Tilborch Johannes de Aggere 

et Johannes de (dg: Aggere) #Dordrecht# promiserunt indivisi super omnia 

domino Reijnero van der Eilst militi (dg: sc) sculteto in Busco quod ipsi 

unam quartam partem omnium vitalium pensionum quas oppidum de Busco 

solvere tenetur personis occacione ville et villicacionis de Oesterwijc 

ut dicebant dabunt et exsolvent singulis annis (dg: q) terminis ad 

consuetis quamdiu dictus Johannes de Wijflit fuit scultetus in Pedelandia 

sic quod dicto domino Reijnero et suis condebitoribus in hoc dampna 

exinde non eveniant. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post pascha. 

 

BP 1179 p 384v 02 do 18-04-1392. 

De eerste zal de andere twee schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios 2 indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 384v 03 do 18-04-1392. 

Hr Gerardus Groij en Mechtildis wv Jacobus Coptiten verhuurden aan 

Ludovicus zvw Goeswinus Lodewijcs soen een kamp, in Maren, ter plaatse gnd 

die Maarse Delen, naast Henricus Scilder, met een eind strekkend aan 

Goeswinus Steenwech, van welk kamp ¼ deel behoort aan voornoemde hr 

Gerardus en ¾ deel aan voornoemde Mechtildis, voor een periode van 4 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392), belast met 

waterlaten, zegedijken en sloten, die voornoemde Ludovicus zal onderhouden, 

voor het oude werk. Het laatste jaar zal hij het kamp niet bezaaien. 

 

Dominus Gerardus Groij et Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten 

quendam campum situm in parochia de !parochia de Maren in loco dicto die 

Maersche Delen (dg: inter hereditatem G Hen) contigue iuxta hereditatem 

Henrici Scilder tendentem cum uno fine ad hereditatem Goeswini Steenwech 

et de quo campo una quarta pars ad dictum dominum Gerardum et relique 

tres quarte partes ad dictam Mechtildem pertinent ut dicebant locaverunt 

(dg: G) Ludovico filio quondam Goeswini Lodewijcs soen ab eodem ad 

spacium quatuor annorum post post festum Petri ad cathedram proxime (dg: 

fut) preteritum sine medio sequentium possidendum (dg: anno quolibet 

dictorum quatu) promittentes divisi scilicet dictus dominus Gerardus pro 

una quarta parte et (dg: pro) dicta Mechtildis pro tribus suis quartis 

partibus warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductis 

zeghediken et fossatis ad predictum campum spectantibus quos dictus 
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Ludovicus dictis quatuor annis durantibus (dg: in cum bona) cum zicht et 

zeijssen et ab opere antiquo dictis quatuor annis durantibus in bona 

disposicione observabit ut ipse recognovit et super omnia promisit et 

quod ipse campum ultimo anno non seminabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 384v 04 do 18-04-1392. 

Voornoemde Ludovicus beloofden aan voornoemde hr Gerardus Groij, gedurende 

4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392), elk jaar met 

Sint-Martinus 3 Hollandse gulden of de waarde te betalen, dat hij 

voornoemde zegedijken, waterlaten en sloten zal onderhouden en dat hij het 

kamp in het laatste jaar niet zal bezaaien. 

 

Dictus Ludovicus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

domino Gerardo Groij ad spacium quatuor annorum post festum Petri ad 

cathedram proxime preteritum sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor annorum tres Hollant gulden seu valorem Martini et quod ipse 

dictos aggerem Zeghediken aqueductos et fossata tenebit ut prefertur et 

dictum campum non seminabit ultimo anno dictorum quatuor annorum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 384v 05 do 18-04-1392. 

Voornoemde Ludovicus beloofde aan voornoemde Mechtildis gedurende 4 jaar, 

elk jaar met Sint-Martinus 9 Hollandse gulden of de waarde te betalen, 

voornoemde zegedijken, waterlaten en sloten te onderhouden en in het 

laatste jaar het kamp niet te bezaaien. 

 

Dictus Ludovicus promisit super omnia se daturum et soluturum dicte 

Mechtildi ad spacium (dg: ...) dictorum quatuor annorum anno quolibet 

eorundem quatuor annorum novem Hollant gulden seu valorem Martini et quod 

ipse dictos Zegediken aqueductos et fossata tenebit ut prefertur et 

dictum campum non seminabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 384v 06 do 18-04-1392. 

Johannes zvw Willelmus gnd Mersman ontlastte Mechtildis Crulliarts van alle 

beloften, aan voornoemde Johannes en diens vrouw Belia dv Arnoldus 

Crulliart gedaan, als huwelijksgift. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Mersman quitam clamavit Mechtildem 

Crulliarts ab omnibus bonis et promissionibus prius (dg: legatis) #factis 

et promissis# dicto Johanni cum Belia sua uxore filia (dg: quonda) 

Arnoldi Crulliart nomine dotis et in subsidium matrimonii a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 384v 07 do 18-04-1392. 

Henricus zvw Walterus Terlinc ev Metta dvw Arnoldus Eghen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Henricus filius quondam Walteri Terlinc maritus et tutor legitimus Mette 

sue uxoris filie quondam Arnoldi Eghen. 

 

BP 1179 p 384v 08 do 18-04-1392. 

Katherina wv Ghibo Rovers soen van den Broec verhuurde aan haar zoon 

Rodolphus Rover haar hoeve in Schijndel, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina (dg: filia) relicta quondam Ghibonis Rovers soen van den (dg: 

Broec) Broec mansum suum (dg: .......) situm in parochia de Scijnle (dg: 

s) cum suis attinentiis (dg: bo d) locavit Rodolpho Rover suo filio ab 

eodem ad spacium (dg: tu) trium annorum post festum. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 05. 

 

157 

BP 1179 p 384v 09 do 18-04-1392. 

Arnoldus van Hijntham voller verkocht aan zijn zoon Johannes van Hijntham 

een huis, erf en tuin, met osendruppen van het huis, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tegenover de windmolen, tussen erfgoed van Nijcholaus 

zvw Henricus Moelner timmerman enerzijds en een weg, behorend aan Henricus 

Roempot, anderzijds aan voornoemde Arnoldus verkocht door Johannes zvw 

Egidius gnd Catte en diens vrouw Truda dvw Henricus zvw Johannes Decker. 

 

Arnoldus de (dg: H) Hijntham fullo domum (dg: eius) aream et ortum cum 

(dg: stilliciis) stillicidiis eiusdem domus sitos in Busco ad vicum 

dictum te Boerde in opposito molendini venti ibidem consistentis inter 

hereditatem Nijcholai filii quondam Henrici Moelner (dg: ex uno) 

carpentarii ex uno et inter quandam viam ad Henricum Roempot spectantem 

ex alio venditos dicto Arnoldo a Johanne filio quondam Egidii dicti Catte 

#et Truda eius uxore filia quondam Henrici filii quondam Johannis Decker# 

prout in litteris hereditarie (dg: su) vendidit Johanni de Hijntham suo 

filio supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 384v 10 do 18-04-1392. 

De broers Johannes, Theodericus en Rodolphus, kvw Ghibo gnd Bathen soen van 

der Reijndonc, en Johannes Zeghers soen ev Mechtildis dvw voornoemde Ghibo 

verkochten aan Jacobus die Laet van Berlikem zvw Henricus Gerijts soen een 

bunder beemd, gnd Yvelmeer, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen voornoemde wijlen Ghibo Bathen soen enerzijds en kinderen 

gnd Barniers Kijnderen van den Yvelaer anderzijds, zoals omgraven, aan 

voornoemde wijlen Ghibo Baten soen verkocht door Nijcholaus gnd Coel zvw 

Rodolphus gnd Roel Ghenen soen. 

 

Johannes Theodericus Rodolphus fratres liberi quondam Ghibonis dicti 

Bathen soen #van der Reijndonc# et (dg: Johannes) Johannes Zeghers soen 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Ghibonis quoddam bonarium prati (dg: situm) dictum communiter Yvelmeer 

situm infra libertatem oppidi de Busco in loco dicto Dunghen inter 

hereditatem dicti quondam Ghibonis Bathen soen (dg: ex uno et inter) ex 

uno et inter hereditatem liberorum dictorum Barniers Kijnderen van den 

Yvelaer ex alio prout in omni ea quantitate qua dictum bonarium prati 

ibidem (dg: situm) est circonfossatum venditum dicto quondam Ghiboni 

Baten soen a Nijcholao dicto Coel filio quondam Rodolphi dicti Roel 

Ghenen soen prout in litteris hereditarie vendiderunt Jacobo die Laet de 

Berlikem filio quondam Henrici Gerijts soen supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes (dg: r) indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1179 p 384v 11 do 18-04-1392. 

Voornoemde Johannes, Theodericus en Rodolphus, kvw Ghibo gnd Bathen soen 

van der Reijndonc, en Johannes Zegers soen ev Mechtildis dvw voornoemde 

Ghibo verkochten aan Rutgherus zvw Arnoldus van der Reijnendonc, tbv 

Arnoldus en Elizabeth, kvw voornoemde Arnoldus van der Reijnendonc, de 

helft, die aan voornoemde wijlen Ghibo Baten soen en diens zuster Cristina 

gekomen was na overlijden van Rutgherus en Johannes, zvw Johannes van der 

Reijnendonc, broers van wijlen voornoemde Ghibo Baten soen en Cristina, in 

de helft die behoorde aan Arnoldus van Enghelant van een bunder beemd, gnd 

Scheepdonk, onder de vrijdom van Den Bosch, op de plaats gnd Dungen, tussen 

Theodericus zv Godefridus bakker enerzijds en Petrus zv Truda anderzijds, 

strekkend met een eind aan de gemene weg, welke helft van voornoemde bunder 

wijlen voornoemde broers Rutgherus en Johannes, kvw Johannes van den 

Reijnendonc, gekocht hadden van voornoemde Arnoldus van Enghelant. 
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Dicti Johannes Theodericus Rodolphus fratres et Johannes Zegers soen 

maritus etc ut prius medietatem que dicto (dg: Gh) quondam Ghibonis Baten 

soen et (dg: Mechti) Cristine eius sorori de morte quondam Rutgheri et 

Johannis (dg: fratrum) filiorum quondam Johannis van der Reijnendonc 

fratrum (dg: de) olim dictorum quondam Ghibonis (dg: Ba) Baten soen et 

Cristine successione advolutam in medietate (dg: cuiusdam) que spectabat 

ad (dg: Jacobum) Arnoldum de Enghelant spectabat cuiusdam bonarii prati 

dicti communiter Sceepdonc siti infra libertatem oppidi de Busco super 

locum dictum Dunghen inter hereditatem Theoderici filii Godefridi 

pistoris ex uno et inter hereditatem Petri filii Trude ex alio tendentis 

cum uno fine ad communem plateam (dg: prout huiusmodi medietas dicti 

bonarii prati et ea quantitate ibidem qua ibidem sita est) quam 

medietatem dicti #bonarii# prati dicti quondam Rutgherus et Johannes 

fratres liberi quondam Johannis van den Reijnendonc erga dictum Arnoldum 

de Enghelant emendo acquisiverant prout in litteris (dg: here) et quam 

medietatem dicte (dg: medietatis) medietatis #bonarii# prati predicti 

nunc ad se spectare dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt 

Rutghero filio quondam [Arnoldi van] der Reijnendonc ad opus Arnoldi et 

Elizabeth liberorum eiusdem quondam Arnoldi (dg: ..) van der Reijnendonc 

cum litteris et jure (dg: occacione) 

 

1179 mf6 C 06 p. 385. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 Sexta post pasca: vrijdag 19-04-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis aprilis die XIX pontificis 

  Bonifacii noni anno tercio: vrijdag 19-04-1392. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 20-04-1392. 

 

BP 1179 p 385r 01 do 18-04-1392. 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex 

par) et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Ghibonis Bathen soen 

et Cristine et quorumcumque heredum eorundem quondam Ghibonis et Cristine 

deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 385r 02 do 18-04-1392. 

Jacobus die Laet beloofde aan Rutgherus zvw Arnoldus van der Reijnendonc, 

tbv Arnoldus en Elizabeth, kvw voornoemde Arnoldus van der Reijnendonc, 18½ 

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

betalen. 

 

Jacobus die Laet !predictus promisit super omnia Rutghero filio quondam 

Arnoldi van der Reijnendonc ad opus Arnoldi et Elizabeth liberorum dicti 

quondam (dg: Ard) Arnoldi van der Reijnendonc XVIII et dimidium Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 385r 03 do 18-04-1392. 

Jacobus gnd Laet zvw Henricus Gerijt soen droeg over aan Rutgherus zvw 

Arnoldus van den Rejnendonc, tbv Arnoldus en Mechtildis, kvw voornoemde 

Arnoldus van der Reijnendonc, een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, gnd die Hoge Hasselt, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen een gemene weg enerzijds en 

Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Henricus Coppen soen uter Hasselt. 

 

Jacobus dictus Laet filius quondam Henrici Gerijt soen hereditarium 

censum trium librarum et (dg: .. solidorum) X solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre dicta die Hoghe Hasselt 

(dg: inter he) sita in parochia de Berlikem in (dg: -ter he) loco dicto 

die Hasselt inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Jacobi 

(dg: van de) filii quondam Johannis van den Yvenlaer ex alio venditum 
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sibi ab Henrico Coppen soen uter Hasselt prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: A) Rutghero filio quondam Arnoldi van den Rejnendonc ad 

opus Arnoldi et Mechtildis liberorum dicti quondam Arnoldi van der 

Reijnendonc cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 385r 04 vr 19-04-1392. 

Rodolphus en Yda, kvw Willelmus zv Nijcholaus gnd Eefsen soen, deden tbv 

Mechtildis Crulliarts afstand van de helft van voornoemde wijlen Willelmus, 

van een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes Stierken enerzijds en de stadsmuur anderzijds, 

te weten de helft richting de stadsmuur. 

 

Rodolphus et Yda liberi quondam Willelmi (dg: ..) filii Nijcholai dicti 

Eefsen soen cum tutore super (dg: domo et area sita in B) #medietate# 

dicti quondam Willelmi domus et aree site in Busco ad finem vici 

Orthensis inter hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis Stierken ex uno et 

inter (dg: hereditatem) murum oppidi de Busco ex alio scilicet scilicet 

illa medietate que sita est versus dictum murum ut dicebat et super jure 

ad opus Mechtildis Crulliarts renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Tijt et 

Arnoldus datum (dg: sca) #sexta# post pasca. 

 

BP 1179 p 385r 05 vr 19-04-1392. 

Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan Rodolphus van den Broec een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te 

leveren, gaande uit een huis en tuin, in Helmond, in de Kanstraat, tussen 

Thomas gnd Hoeghe enerzijds en Henricus Baten soen anderzijds, welke pacht 

voornoemde Johannes Scillinc verworven had van Johannes zvw Henricus van 

Arle alias gnd van den Stadeacker en Thomas gnd Goeswijn soen ev Aleijdis 

dvw voornoemde Henricus. 

 

Johannes Scillinc de Helmont hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de (dg: Helmont) Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Helmont tradendam ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in Helmont in vico dicto Kanstraet inter hereditatem 

Thome dicti Hoeghe ex uno et inter hereditatem Henrici Baten soen ex alio 

quam paccionem dictus Johannes Scillinc erga Johannem filium quondam 

Henrici de Arle alias dicti van den Stadeacker et Thomam dictum Goeswijn 

soen maritum et tutorem legitimum Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Rodolpho van 

den Broec supportavit cum litteris et (dg: jure pro) aliis et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 385r 06 vr 19-04-1392. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) met 

40 Hollandse gulden of de waarde en 2 mud rogge van komende Lichtmis. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Godefridus 

van Gheldorp, Conrardus Piecke gewantsnijder en Johannes van den Berge. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et festum purificationis proxime futurum 

inclusive cum XL Hollant gulden seu valorem et cum II modiis siliginis in 

huiusmodo festo purificationis proveniendis ut in forma. Acta in camera 

presentibus Johanne de Globo Godefrido de Gheldorp (dg: Ar) Conrardo 

Piecke rasore pannorum Johanne van den Berge testibus datum (dg: no) anno 

nonagesimo secundo mensis (dg: mensis) aprilis die XIX hora complete 

pontificis Bonifacii noni anno 3. 
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BP 1179 p 385r 07 za 20-04-1392. 

Henricus Scilder droeg over aan hr Henricus Buc kanunnik van Den Bosch een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1/8 deel, dat aan Mathijas zvw Arnoldus van der Heijden 

behoorde, in een hoeve, die was van wijlen voornoemde Arnoldus, in 

Berlicum, op de plaats gnd op die Heide, welke pacht voornoemde Henricus 

Scilder gekocht had van voornoemde Mathijas. 

 

Henricus Scilder hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

octava parte que ad Mathijam filium quondam Arnoldi van der Heijden 

spectabat in quodam manso terre qui fuerat dicti quondam Arnoldi siti in 

parochia de Berlikem supra locum dictum op die Heijde atque ex 

attinentiis dicte octave partis singulis et universis quam paccionem 

dictus Henricus Scilder erga dictum Mathijam emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit domino Henrico Buc (dg: presbitro) 

canonico Buscensi cum litteris #et# jure promittens super omnia ratam 

servare (dg: s) et obligationem #et impeticionem# ex parte et suorum 

heredum et successorum deponere. Testes Aa et Arnoldus datum sabbato post 

pasca. 

 

BP 1179 p 385r 08 za 20-04-1392. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder droeg over aan Godefridus zvw Theodericus 

zvw Godefridus van Os ridder het vruchtgebruik, dat Bela wv voornoemde 

Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder had, in (1) een hoeve van 

wijlen voornoemde Theodericus, gnd ten Einde, ter plaatse gnd Eirde, welke 

hoeve was van wijlen Ancelmus gnd van Eirde, (2) 4 lopen land en 1½ dagmaat 

beemd van wijlen voornoemde Theodericus, in Gestel bij Herlaer, (3) in 

erfgoederen, in Oss, die wijlen voornoemde Theodericus verworven had van 

Rodolphus Lecker en diens broer Johannes, (4) de helft van een stuk land, 

gnd Lijefkens Kamp, 18 vat rogge groot, in Oss, welke vruchtgebruik 

voornoemde Arnoldus Stamelart verworven had van Arnoldus van Zeelant en 

diens voornoemde vrouw Bela. 

 

(dg: Johannes) Arnoldus Stamelart de Penu (dg: suum) usufructum quem 

Bele! relicte! quondam Theoderici filii quondam (dg: Godefridi) domini 

Godefridi de Os militis habebat in quodam manso dicti quondam Theoderici 

dicto ten Eijnde sito in loco dicto Eirde et in attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis qui mansus predictus fuerat quondam Ancelmi dicti 

de Eirde et in quatuor lopinatis terre (dg: siliginee quonndam quondam 

Theoderici sitis in) et in una et dimidia diurnata prati #dicti quondam 

Theoderici# sitis in parochia de Ghestel (dg: de) prope Herlaer item in 

quibusdam hereditatibus #sitis in parochia de Os# quas dictus quondam 

Theodericus erga Rodolphum Lecker et Johannem eius fratrem acquisiverat 

item in medietate pecie terre #dicte Lijefkens Camp# decem et octo vasa 

siliginis annuatim in semine capiente site in (dg: dicta) parochia de Os 

et quem usufructum (dg: simul cum aliis usufructibus) dictus Arnoldus Sta 

erga Arnoldum de Zeela[nt] maritum legitimum dicte Bele et eandem (dg: 

Be) Belam acquisiverat prout hoc et alia in litteris dicebat contineri 

legitime supportavit Godefrido (dg: dicto) filio dicti quondam Theoderici 

filii quondam Godefridi de Os militis promittens ratam servare. Testes 

Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 385r 09 za 20-04-1392. 

Godefridus zvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder verklaarde 

ontvangen te hebben de kleinodiën en gereed geld van wijlen voornoemde 

Theodericus, ter waarde van 75 loet zilver en 100 oude schilden. Hij 

beloofde aan jkvr Bela, tbv andere erfg vw voornoemde Theodericus en Bela, 

bij de deling van de goederen, die wijlen voornoemde Theodericus heeft 

nagelaten resp. die voornoemde Bela zal nalaten, 75 loet zilver en 100 oude 



Bosch’ Protocol jaar 1392 05. 

 

161 

schilden in te brengen. 

 

Godefridus (dg: d) filius quondam Theoderici filii quondam domini 

Godefridi de Os militis palam recognovit se recepisse de clenodiis (dg: 

...) et pecunia parata dicti quondam Theoderici valentibus (dg: sc) 

septuagina quinque loet argenti et centum aude scilde et promisit super 

omnia domicelle Bele ad opus aliorum heredum dictorum quondam Theoderici 

et Bele si ipse Godefridus primodictus #seu sui heredes# imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Theodericus post se 

reliquit et que dicta Bela in sua morte post relinquet venire voluerit et 

condividere extunc primodictus Godefridus #seu sui heredes# ad huiusmodi 

divisionem reimportabit septuaginta quinque loet argenti et centum aude 

scilde antequam poterit condividere seu dicta bona apprehendere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 385r 10 za 20-04-1392. 

Voornoemde Arnoldus Stamelart droeg over aan Aleijdis, dv voornoemde jkvr 

Bela en wijlen Theodericus, zijn vruchtgebruik, behorend aan voornoemde 

jkvr Belia, in (1) een b-erfcijns van 22 oude schilden, welke cijns de heer 

van Duffel betaalde aan wijlen Arnoldus zvw Godefridus van Erpe, (2) 6 

morgen land van wijlen voornoemde Theodericus, in Oss, ter plaatse gnd 

Heinxtrijt. 

 

Dictus Arnoldus Stamelart suum usufructum dicte domicelle Belie 

competentem in hereditario censu viginti duorum aude scilde quem censum 

XXII aude scilde dominus de Duffel (dg: dicto quondam Theoderico solvere 

consue) quondam Arnoldo filio quondam Godefridi de Erpe solvere tenebatur 

(dg: supportavit Aleijdi filie dicti quond quondam Theoderici et 

domicelle Bele promittens ratam servare) et in sex iugeribus terre dicti 

quondam Theoderici sitis in (dg: Os) parochia de Os in loco dicto 

Heijnxtrijt ut dicebat supportavit Aleijdi filie dictorum (dg: quonda) 

domicelle Bele et quondam Theoderici promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 385r 11 ±za 20-04-1392. 

Johannes zvw Henricus van den Goer van Ymerle verkocht aan Johannes van den 

Ymerle zvw Henricus Mij..... en Johannes gnd Zibben soen van der Ymerle een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Diessen, ter plaatse gnd Ymerle, 

beiderzijds tussen wijlen Henricus zvw ?Henricus van den Goer, (2) een stuk 

land, aldaar, beiderzijds tussen wijlen Henricus zvw Henricus ......., 

reeds belast met de hertogencijns. De brief overhandigen aan Johannes van 

Ymerle. 

 

Johannes filius quondam (dg: van den Goer) Henrici van den Goer de Ymerle 

hereditarie vendidit Johanni (dg: de) van den Ymerle filio quondam 

Henrici Mij..... et Johanni dicto Zibben #soen# van der Ymerle 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: #...# Busco 

solvendam here ..) Busco solvendam hereditarie purificationis et !in 

supra hereditates infrascriptas ex pecia terre sita in parochia de 

Dijessen ad locum dictum Ymerle (verbeterd uit: Ymelle) inter hereditatem 

#quondam# Henrici filii quondam (dg: van) He[nrici?] van den Goer (dg: ex 

uno et inter) ex utroque latere coadiacentem atque ex (dg: pce) pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem quondam Henrici filii quondam Henrici 

d...... ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis et 

sufficientem facere. Testes Arnoldus et Raet ....... Tradetur littera 

Johanni de Ymer[le]. 

 

1179 mf6 C 07 p. 386. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 20-04-1392. 
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 in octavis pasche: zondag 21-04-1392. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 22-04-1392. 

 

BP 1179 p 386v 01 za 20-04-1392. 

Henricus van Zulikem, zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Spiker en Johannes, 

zvw voornoemde Johannes Spiker en Elizabeth, (dg: de helft van 12 lopen 

roggeland, in Berlicum, tussen). 

 

Henricus de Zulikem maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

relicte quondam Johannis Spiker et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore (dg: et dicta) et Johannes filius dictorum quondam Johannis Spiker 

et Elizabeth (dg: medietatem duodecim lopinatarum terre siliginee sitarum 

in parochia de Berlikem inter hereditatem). 

 

BP 1179 p 386v 02 za 20-04-1392. 

Matheus zvw Henricus Ermgarden soen van der Geijnvoert droeg over aan 

Arnoldus Rover Boest (1) 2 stukken land, in Dinther, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, (1a) tussen voornoemde Arnoldus Rover Boest enerzijds en 

Johannes van Zochel anderzijds, (1b) tussen voornoemde Arnoldus Rover Boest 

enerzijds en Theodericus Aelbrechts soen anderzijds, (2) een stukje beemd, 

gelegen aan het eind van het laatstgenoemde stuk land, belast met een cijns 

aan de naburen van Dinther. 

 

Matheus filius quondam Henrici Ermgarden soen van der Geijnvoert duas 

pecias terre sitas in parochia de Dijnter in loco dicto Vorstenbossche 

quarum una inter hereditatem Arnoldi Rover Boest ex (dg: utroque latere 

coadiacentem et altera inter) uno et inter hereditatem Johannis de Zochel 

ex alio et altera inter hereditatem dicti Arnoldi Rover Boest ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Aelbrechts soen ex alio sunt site atque 

particulam prati sitam ad finem ultimodicte pecie terre ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo Rover Boest promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu (dg: domino 

de Helmont) #vicinis de Dijnter# exinde solvendo. Testes Arnoldus et Raet 

datum sabbato post pasca. 

 

BP 1179 p 386v 03 za 20-04-1392. 

Arnoldus Rover Boest gaf uit aan Matheus zvw Henricus Ermgarden soen een 

heidekamp, in Dinther, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen de gemeint 

enerzijds en de hofstad van voornoemde Arnoldus Rover, erfgoed van Johannes 

Aelbrechts soen en erfgoed van kinderen gnd des Jongers Kijnderen en 

Johannes zvw Arnoldus Balijart anderzijds, met beide einden strekkend aan 

de gemeint; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, 4 hoenderen en 2 oude groten tournoois, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren. Voornoemde Matheus zal, op het einde van het kamp, 

richting het oosten, niets bouwen. 

 

Arnoldus Rover Boest quendam campum merice situm in parochia de Dijnter 

in loco dicto Vorstenbossche inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno 

et inter (dg: hereditatem) domistadium dicti Arnoldi Rover et hereditatem 

Johannis Aelbrechts soen et hereditatem liberorum dictorum des Jongers 

Kijnderen et Johannis filii quondam Arnoldi Balijart ex alio tendentem 

cum uno utroque fine ad communitatem ut dicebat dedit ad (dg: 

hereditatem) hereditariam paccionem Matheo filio quondam Henrici 

Ermgarden soen ab eodem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco et pro quatuor pullis et pro 

duobus grossis antiquis Turonensibus seu valorem dandis sibi ab alio 

hereditarie Andree et in Busco tradendis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Matheus non edificabit aliquod 

edificium in fine dicti campi versus oriens. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 386v 04 za 20-04-1392. 

Henricus van Zulikem steenbakker, zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Spiker 

en Johannes, zvw voornoemde Johannes Spiker en Elizabeth, gaven uit aan 

Ludovicus zvw Gerardus Carper (1) de helft van een stuk land, dat 3 lopen 

groot is, in Berlicum, tussen Laurencius Coppen soen enerzijds en Albertus 

Aben soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (2) de 

helft van 4 lopen land, in Berlicum, ter plaatse gnd op die Braken, 

beiderzijds tussen erfgoed van de abdij van Berne, (3) de helft van 1 

zesterzaad roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd 

Westerakker, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en kvw 

Nijcholaus Morre anderzijds, (4) de helft van 3 lopen roggeland, in 

Berlicum, ter plaatse gnd op Beekveld, tussen kvw Johannes Leijten soen 

enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, (5) ¼ deel van 1 

bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd in die Coelijt, tussen 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker, welk ¼ deel jaarlijks gedeeld wordt tegen 

een ander ¼ deel van deze bunder, (6) de helft van een stuk beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Coelijt, tussen voornoemde Nijcholaus Coel 

Keelbreker enerzijds en Henricus Berniers soen anderzijds, zoals deze 

goederen behoorden aan wijlen voornoemde Johannes Spiker; de uitgifte 

geschiedde voor een cijns aan de abdij van Berne en thans voor een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ludovicus tot onderpand 

(7) de andere helft van voornoemde 4 stukken, (8) de andere helft van 

voornoemd stuk beemd. 

 

Henricus de Zulikem #lapicida# maritus legitimus Elizabeth sue uxoris 

relicte quondam Johannis Spiker et Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

et Johannes filius dictorum quondam Johannis Spiker et Elizabeth 

medietatem pecie terre #tres lopinos siliginis in semine capientis# site 

in parochia de Berlikem inter hereditatem Laurencii Coppen soen ex uno et 

inter hereditatem Alberti Aben soen tendentis cum uno fine ad communem 

plateam item medietatem quatuor lopinatarum terre sitarum in dicta 

parochia in loco dicto (dg: d) op (dg: der) #die# Braken inter 

hereditatem conventus de Berna ex utroque latere coadiacentem item 

medietatem unius sextariate terre siliginee site in dicta parochia in 

loco dicto Beilver in loco dicto Westeracker inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco (dg: in Bo) ex uno et inter hereditatem (dg: 

liber) liberorum quondam Nijcholai Morre ex alio item medietatem trium 

lopinatarum terre siliginee sitarum in dicta parochia in loco dicto op 

Beecvelt inter hereditatem (dg: Jo) liberorum quondam Johannis Leijten 

soen ex uno et inter hereditatem conventus de Berne ex alio item quartam 

partem unius bonarii prati siti in parochia (dg: de) predicta in loco 

dicto in die Coelijt inter hereditatem (dg: qu) Nijcholai dicti Coel 

Keelbreker et que quarta pars annuatim dividitur contra unam aliam 

quartam partem dicti bonarii prati item medietatem (dg: prati) pecie 

prati site in dicta parochia in loco dicto die Coelijt inter hereditatem 

dicti Nijcholai Coel Keelbreker ex uno et inter hereditatem Henrici 

Berniers soen ex alio prout ibidem site sunt et ad dictum quondam 

Johannem Spiker consueverunt pertinere ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem (dg: Lode) Ludovico filio quondam Gerardi Carper 

ab eodem hereditarie possidendas (dg: poss) pro (dg: X) censu conventui 

de Berne exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicte Elizabeth 

ad eius vitam et post eius vitam dicto Johanni eius filio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Ludovicus reliquam medietatem #ad se 

spectantem# dictarum quatuor peciarum et reliquam medietatem dicte pecie 

prati ad pignus imposuit. Testes Aa et Arnoldus datum supra. 
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BP 1179 p 386v 05 za 20-04-1392. 

Voornoemde Henricus van Zulikem steenbakker en zijn vrouw Elizabeth wv 

Johannes Spiker droegen over aan Johannes, zvw voornoemde Johannes Spiker 

en Elizabeth, het vruchtgebruik, dat voornoemde Elizabeth heeft, in een 

hoeve van wijlen voornoemde Johannes Spiker, in Helvoirt, naast de plaats 

gnd Distelberg. 

 

Dicti Henricus de Zulikem maritus dicte Elizabeth et dicta Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Elizabeth competentem in quodam 

manso dicti quondam Johannis Spiker sito in parochia de Helvoert iuxta 

locum dictum Dijstelberch et in eius attinentiis dicti mansi quocumque 

sitis supportaverunt Johanni filio dicte Elizabeth et dicti quondam 

Johannis Spiker promittentes ratam servare et obligationem in dicto 

usufructu existentem deponere. Teses datum supra. 

 

BP 1179 p 386v 06 zo 21-04-1392. 

Arnoldus die Decker zvw Johannes die Decker verkocht aan Petrus die Decker 

van Essche een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Boxtel, naast die 

Voertbrug, tussen Willelmus die Wit enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, reeds belast met een cijns aan de heer van Boxtel, 5 hoenderen 

en een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) 4 lopen roggeland, aldaar, over de 

gemene weg, tegenover voornoemd huis en tuin, tussen voornoemde Willelmus 

die Wit enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds. 

 

Arnoldus die Decker filius quondam Johannis die Decker (dg: de Gemonden) 

hereditarie vendidit Petro die Decker de Essche hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam (dg: .) ex (dg: q) domo et orto 

sitis in (dg: Busco pecia terre) Bucstel (dg: inter hereditatem) iuxta 

pontem die Voertbrugghe inter hereditatem Willelmi die Wit ex uno et 

inter (dg: h communem plate) aquam dictam die Dommel ex alio atque ex 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis ibidem #ultra communem plateam# 

in opposito dictorum domus et orti inter hereditatem (dg: Herman) dicti 

Willelmi die (dg: Will) Wit ex uno et inter (dg: h) dictam aquam die 

Dommel vocatam ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domino de Bucstel exinde solvendo et quinque 

pullis et hereditaria paccione unius modii siliginis ex dictis domo et 

orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Neijnsel datum 

in octavis pasche. 

 

BP 1179 p 386v 07 ma 22-04-1392. 

Goeswinus zv Gerardus van Berkel vroeg aan zijn voornoemde vader Gerardus 

verlof buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van zijn vader te 

mogen blijven87. Voornoemde Gerardus droeg over aan zijn voornoemde zoon 

Goeswinus een b-erfcijns van 250 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit alle goederen van jkr Johannes van Kuijc, zowel tienden, pachten, 

cijnzen, landerijen, akkers, weiden als heiden, in de villa van Asten 

gelegen, welke cijns aan voornoemde Gerardus was overgedragen door hr 

Willelmus van Berne heer van Duffel en van Herlaar ridder zvw hr 

Theodericus van Huerne heer van Perwijs en Duffel. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Goeswinus filius Gerardi de Berkel instanter petiit a dicto Gerardo suo 

patre potestatem exeundi et essendo extra domum convictum et expensas 

dicti Gerardi sub debito modo emancipationis et dictus Gerardus in hoc 

annuens etc preterea dictus Gerardus hereditarium censum ducentarum et 

quinquaginta librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

                         
87 Zie → BP 1180 p 538v 12 do 27-01-1396, verklaring dat Goeswinus langer 

dan 6 weken 3 dagen buiten het huis van zijn vader was geweest. 
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omnibus et singulis bonis (dg: mo) domicelli Johannis (dg: de Kuijc 

domini) de Kuijc tam decimis paccionibus censibus terris agris pascuis et 

mericis ubicumque locorum in villa (dg: de) de Asten sitis supportatum 

dicto Gerardo a domino Willelmo de Berne (dg: et de) domino de Duffel et 

de Herlaer milite filio quondam domini Theoderici de (dg: Hoer) Huerne 

domini de Pereweijs et de Duffel prout in litteris hereditarie 

supportavit Goeswino suo filio cum litteris et (dg: jure) aliis et jure 

(dg: et j) #cum arrestadiis# sub nomine dicte emancipacionis promittens 

ratam servare (dg: et obligationem de ex parte sui deponere). Testes 

Neijnsel et Tijt secunda post octavas pasce. 

 

1179 mf6 C 08 p. 387. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 22-04-1392. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 25-04-1392. 

 

BP 1179 p 387r 01 ma 22-04-1392. 

Jacobus zvw Arnoldus Demoeden soen droeg alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders over aan Henricus zv Reijmboldus van 

Ossen, tbv kv Elizabeth ev voornoemde Henricus, Arnoldus zvw voornoemde 

Arnoldus Demoeden soen en kv Marcelius zvw voornoemde Arnoldus Demoeden 

soen. 

 

Jacobus filius quondam Arnoldi Demoeden soen omnia bona sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta [quocumque locorum 

consistentia] sive sita ut dicebat supportavit (dg: Jacobo) Henrico filio 

Reijmboldi de Ossen ad opus liberorum Elizabeth uxoris eiusdem Henrici et 

ad opus Arnoldi filii dicti quondam Arnoldi Demoeden soen et opus 

liberorum Marcelii filii dicti quondam Arnoldi Demoeden soen promittens 

ratam servare et obligationem ex parte [sui deponere]. Testes Neijnsel et 

Tijt datum secunda post post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 387r 02 ma 22-04-1392. 

Voornoemde Jacobus zvw Arnoldus Demoeden soen droeg over aan Henricus zv 

Reijmboldus van Ossen, tbv voornoemde kinderen, alle goederen, die aan 

broeder Henricus van Os zvw Arnoldus Demoeden soen minderbroeder gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Oss, uitgezonderd 1/3 

deel van een huis en tuin, in ?Oss, naast Henricus Vilt, welke goederen 

uitgezonderd het 1/3 deel voornoemde Jacobus verworven had van zijn 

voornoemde broer broeder Henricus van Os. De brief overhandigen aan broeder 

Henricus van Os. 

 

Tradetur littera fratri Henrico de Os minori. {Naast haal voor BP 1179 p 

387r 01 en 02}. 

Dictus Jacobus omnia (?dg: bona) et singula bona que fratri Henrico de Os 

filio quondam Arnoldi Demoeden soen ordinis fratrum minorum de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Os sita (dg: s) excepta et salva dicto fratri Henrico tercia 

parte ad se spectante (dg: et) domus et orti sitorum in parochia [de ?Os] 

(dg: ex) juxta hereditatem Henrici Vilt que bona omnia (dg: erg) excepta 

dicta tercia parte dictus Jacobus erga dictum fratrem (dg: Joh) Henricum 

de Os suum fratrem acquisiverat pro[ut] in litteris supportavit Henrico 

filio Reijmboldi de Ossen (dg: cum li) ad opus dictorum liberorum 

predictorum et cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: eorum) sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 387r 03 ma 22-04-1392. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen gedaan door hr Theodericus Rover ridder, jkr Johannes graaf van 

Megen, Henricus Dicbier, Gerardus van Berkel, Johannes van Ghestel en 

Ywanus van Vauderic met hun goederen. 
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Domina (dg: Ermg) Katherina relicta quondam domini Henrici de Mordrecht 

omnes vendiciones factas per dominum Theodericum Rover militem 

#domicellum Johannem comitem de Megen# Henricum Dicbier Gerardum de 

Berkel Johannem de Ghestel et Ywanum de Vauderic cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 387r 04 ma 22-04-1392. 

Voornoemde vrouwe Katherina machtigde Berwinus van Kessel te manen. 

 

Dicta domina Katherina dedit potestatem Berwino de Kessel potestatem 

monendi usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 387r 05 ma 22-04-1392. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Jacobus Loze, tbv Goeswinus nzvw 

Theodericus Rover Bernts soen, 17 Gelderse gulden88,89 of de waarde met Sint-

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

 

Gerardus Bauderics promisit Jacobo Loze ad opus Goeswini fili! naturali 

quondam (dg: q) Theoderici Rover Bernts soen XVII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Neijnsel et Tijt datum supra. Tradetur littera Bernardo Rovers. 

 

BP 1179 p 387r 06 do 25-04-1392. 

Willelmus nzvw Johannes gnd Marsscalc en zijn vrouw Margareta ndvw hr 

Ghisbertus van Audenhoven priester verkochten aan Katherina dvw Reijnkinus 

molenaar van Sint-Oedenrode (190) een huis en schuur met ondergrond, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, tussen Henricus 

van Helmont en Arnoldus van der Braken enerzijds en Henricus gnd Heren 

Godevarts soen en Johannes gnd Leijten soen anderzijds, strekkend met een 

eind aan de gemene weg, belast met (a) de grondcijns, (b) een b-erfpacht 

van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, aan de H.Geest in Oirschot, (c) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, aan Aleijdis ndvw voornoemde 

hr Ghisbertus van Audenhoven (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oirschot, die Tielmannus van der Ameijden aan voornoemde wijlen hr 

Ghisbertus met Lichtmis in Oirschot leverde, uit goederen van wijlen hr 

Willelmus Vos eertijds scolasticus van Oirschot, gelegen in Oirschot, ter 

plaatse gnd Hedel. 

 

Willelmus filius naturalis quondam Johannis dicti Marsscalc maritus (dg: 

et t) legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie naturalis (dg: q) 

domini quondam Ghisberti de Audenhoven presbitri et dicta Margareta cum 

eodem tamquam cum tutore domum et horreum cum suis fundis (dg: et) ac 

ortum et hereditatibus sibi adiacentes (dg: siti) sitos in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Hedel inter hereditatem Henrici de Helmont et 

Arnoldi van der Braken ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Heren 

Godevarts soen et Johannis #dicti# Leijten soen ex alio tendentes cum uno 

fine ad communem plateam ut dicebant (dg: he et quos nunc ad se) atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure (dg: de Busco) #de 

Oerscot# quam Tielmannus van der Ameijden solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie #dicto quondam domino Ghisberto# purificationis et in Oerscot 

tradendam ex bonis quondam domini Willelmi Vos scollastici! olim (dg: d) 

de Oerscot sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Hedel ut dicebant 

et quos domum horreum cum suis fundis ortum (dg: -s) et hereditates et 

paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Katherine 

filie quondam Reijnkini multoris de Rode sancte Ode promittentes (dg: s) 

                         
88 Zie → BP 1179 p 591r 15 ±za 09-08-1393, (eerste) overdracht van 

schuldbekentenis; deze overdracht is kennelijk niet doorgegaan. 
89 Zie → BP 1179 p 610v 07 di 21-10-1393, (tweede) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
90 Zie ← BP 1177 f 350r 07 do 14-03-1387, verkoop erfpacht uit dit huis. 
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indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: he) 

censu domini fundi et hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot mense sancti spiritus in Oerscot et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot Aleijdi filie 

naturali dicti quondam domini Ghisberti de Audenhoven ex dictis domo 

horreo et suis fundo orto et hereditatibus (dg: p) de jure solvendis. 

Testes Aa et Tijt datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 387r 07 do 25-04-1392. 

Voornoemde Katherina beloofde aan Henricus van den Velde zv Willelmus van 

den Velde een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis 

in Oirschot te leveren, gaande uit voornoemd huis, schuur, hun ondergrond, 

tuin en erfgoederen; zij, en met haar Willelmus nzvw Johannes Marsscalc, 

beloofden garantie en deze onderpanden van waarde te houden. 

 

Dicta (verbeterd uit: dictus) Katherina cum tutore promisit se daturam et 

soluturam Henrico van den Velde filio Willelmi van den Velde hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam ex dictis domo horreo cum suis 

fundis orto et hereditatibus promisit cum tutore #et cum ea Willelmus 

filius naturalis quondam Johannis Marsscalc# warandiam et (dg: ob) 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 387r 08 do 25-04-1392. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.156v, do 25-04-1392; boni auri et justi ponderis 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris. 

Katherina dvw Reijnkinus gnd Moelner van Sint-Oedenrode droeg over aan 

Henricus van den Velde zv Willelmus van den Velde een b-erfcijns van 4 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die hr Ancelmus van Baest 

priester en diens broers Arnoldus en Jacobus aan voornoemde Katherina 

beloofd hadden, met Lichtmis te leveren uit goederen gnd Stouten Goed, aan 

voornoemde broers behorend, in Middelbeers, welke goederen eertijds waren 

van een zekere gnd Stouten. 

 

Katherina filia quondam Reijnkini dicti Moelner de Rode sancte (dg: Ode) 

Ode cum tutore hereditarium censum (dg: tri) quatuor aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et (dg: iu) iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem dominus Ancelmus de 

Baest presbiter Arnoldus et Jacobus eius fratres promiserunt ut debitores 

principales indivisi (dg: se) super se et bona sua omnia se daturos et 

soluturos dicte Katherine hereditarie purificationis ex bonis dictis 

Stouten Goet ad dictos fratres spectantibus sitis in parochia de 

Middelberze que (dg: fi) bona fuerant dudum (dg: Ev) cuiusdam dicti 

Stouten atque (dg: ex dictorum) ex attinentiis dictorum bonorum singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico van den Velde filio Willelmi van 

den Velde cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 387r 09 do 25-04-1392. 

Elsbena wv Barnierus gnd Hoernken droeg over aan Arnoldus Hoernken haar 

vruchtgebruik in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Bernierus, gelegen 

onder Erp en Veghel. 

 

Elsbena relicta quondam (dg: Barnier) Barnieri dicti Hoernken cum tutore 

suum usufrcutum sibi competentem in omnibus hereditatibus dicti quondam 

Bernieri quocumque locorum infra parochiam de Erpe #et de Vechel# sitis 

(dg: in quantum) ut dicebat supportavit Arnoldo Hoernken promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Aa et Tijt datum quinta post octavas 

pas[ce]. 
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BP 1179 p 387r 10 do 25-04-1392. 

Elsbena wv Bernierus gnd Hoernken en haar kinderen Ghisbertus en Johannes 

verkochten aan Arnoldus Hoernken (1) een b-erfcijns van 4 schelling 6 

penning geld, die voornoemde wijlen Bernerus met Sint-Remigius beurde, 

gaande uit een erfgoed van wijlen Henricus Oeden soen, in Den Bosch, direct 

naast Heren Geerlecs Brug, naast de stroom, (2) een b-erfcijns van 4 

penning gemeen paijment, die voornoemde wijlen Bernerus met Sint-Remigius 

beurde, gaande uit goederen van wijlen Ywanus van den Ham, in Veghel. 

 

Elsbena relicta quondam Bernieri dicti Hoernken cum tutore Ghisbertus et 

Johannes eius liberi hereditarium censum quatuor solidorum et (dg: sex 

denariorum monete decem) sex denariorum monete quem dictus quondam 

Bernerus solvendum habuit hereditarie Remigii ex hereditate quondam 

Henrici Oeden soen sita in Busco contigue ultra pontem dictum Heren 

Geerlecs Brugge contigue iuxta aquam ibidem currentem item hereditarium 

censum quatuor (dg: denariorum) denariorum (dg: dicte) communis pagamenti 

quem dictus quondam Bernerus solvendum habet hereditarie Remigii ex bonis 

(dg: dictis) quondam Ywani (dg: de) van den Ham sitis in parochia de 

Vechel ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Hoernken promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 387r 11 do 25-04-1392. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende verkocht aan Hilla dvw Jordanus 

Lijsbetten soen van Rode een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 11 lopen 

aangelegen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Johannes Rijcarts soen enerzijds en wijlen hr Arnoldus van Ghemert priester 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, (2) 1½ bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Elsdonk, 

tussen Arnoldus van den Broec van Scijnle enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende hereditarie vendidit Hille 

filie quondam Jordani Lijsbetten soen de Rode hereditariam (dg: here) 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et XI lopinatis 

terre siliginee sibi adiacentibus sitis (dg: sit) in parochia de Scijnle 

in loco dicto Delscot inter hereditatem Johannis Rijcarts soen ex uno et 

inter hereditatem domini quondam Arnoldi de Ghemert (dg: ex alio) 

presbitri ex alio item ex uno et di[midio] bonariis prati (dg: sitis 

dicta) sitis in dicta parochia in loco dicto die Elsdonc inter 

hereditatem Arnoldi van den Broec de Scijnle ex uno et inter communem 

plateam ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi (dg: ex premissis) et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis ex dictis domo et orto et 

[XI] lopinatis de jure solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 387r 12 do 25-04-1392. 

Johannes van Dijest schoenmaker en Albertus van den Grave leerbewerker 

beloofden aan Elizabeth wv Reijnerus Willems 44 gulden, 30 plakken voor 1 

gulden gerekend, en 22 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Johannes de Dijest #sutor# Albertus van den Grave frunitor promiserunt 

Elizabeth relicte quondam Reijneri Willems (dg: XLI) XLIIII gulden 

scilicet XXX {met een puntje ervoor en erachter} placken pro quolibet 

gulden computato et (dg: XXIIII) #XXII# gemeijn placken ad (dg: Remigii 

a) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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1179 mf6 C 09 p. 388. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 25-04-1392. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 27-04-1392. 

 Secunda post misericordiam: maandag 29-04-1392. 

 Tercia post octavas pasche: dinsdag 23-04-1392. 

 Tercia post misericordiam: dinsdag 30-04-1392. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1392. 

 

BP 1179 p 388v 01 do 25-04-1392. 

{Kennelijk in te voegen in BP 1179 p 388v 02}. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ......ne Ve..de d[e] 

morte quondam parentum jure successione hereditarie advoluta fuerunt. 

 

BP 1179 p 388v 02 do 25-04-1392. 

Katherina wv Johannes die Ridder droeg over aan Henricus van den Velde zv 

Willelmus van den Velde (1) een huis, tuin, beemd en alle erfgoederen die 

waren van wijlen hr Johannes van de Molen van Rode grootvader van Johannes 

gnd van den Velde, (2) ....... ......., die aan ....... ....... gekomen 

waren na overlijden van zijn/haar ouders, die voornoemde Johannes van den 

Velde verworven had na schepenvonnis van Sint-Oedenrode, naast de molen van 

Sint-Oedenrode, of elders gelegen, aan voornoemde Katherina overgedragen 

door Johannes zvw Henricus van Arle zvw Johannes van den Stadeacker. 

 

[Kather]ina relicta quondam Johannis die Ridder cum tutore domum ortum 

pratum atque omnes et singulas hereditates que fuerant quondam (dg: Jo) 

domini Johannis de Molendino de Rode avi Johannis dicti van den Velde #+ 

{hier BP 1179 p 388v 01 invoegen}# et quos idem Johannes van den Velde 

(dg: mediante) mediante sententia scabinorum de Rode acquisiverat iuxta 

molendinum de Rode seu quolibet alio loco situatos supportatos dicte 

Katherine a Johanne filio quondam Henrici de Arle filii quondam Johannis 

van den Stadeacker prout in litteris hereditarie supportavit Henrico van 

den Velde filio Willelmi van den Velde cum litteris et (dg: jure pro) et 

aliis et jure promittens cum tutore ratam servare (dg: .). Testes Aa et 

Tijt datum (dg: in .) quinta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 388v 03 za 27-04-1392. 

Destijds hadden Johannes gnd Verster van Bucstel en Yngrammus zvw Johannes 

van den Velde verkocht aan Hilla wv Godefridus van Hedechusen 2½ bunder 

erfgoed in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, ter plaatse gnd die 

Scheepdonk, tussen wijlen voornoemde Godefridus van Hedechusen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. Voornoemde Hilla had voornoemde 2½ bunder 

vervolgens verkocht91 aan Johannes gnd Jacobs soen. Voornoemde Johannes 

Jacobs soen beloofde thans aan Nijcholaus van Berze een n-erfcijns van 3 

Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

voornoemde 2½ bunder. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus Verster de Bucstel et 

Yngrammus filius quondam Johannis van den Velde (dg: duo) duo et dimidium 

bonaria hereditatis sita in parochia de Bucstel in loco dicto communiter 

(dg: Leng) Lennenshoevel ad locum dictum die Sceepdonc inter hereditatem 

quondam Godefridi de Hedechusen ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio hereditarie vendidisset Hille relicte quondam Godefridi 

de Hedechusen predicti prout in litteris quas vidimus et cum deinde dicta 

Hilla dicta duo et dimidium bonaria hereditatis hereditarie vendidisset 

Johanni dicto Jacobs soen prout in (dg: litteris) aliis litteris quas 

vidimus continetur constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Johannes Jacobs soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Nijcholao de (dg: h) Berze hereditarium censum (dg: triu) trium Hollant 

gulden seu valorem hereditarie (dg: Re) purificationis ex dictis duobus 

                         
91 Zie ← BP 1178 f 334v 02 do 16-12-1389, verkoop van de 2½ bunder. 
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et dimidio bonariis hereditatis et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Arnoldus datum sabbato post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 388v 04 za 27-04-1392. 

Voornoemde Johannes Jacobs soen beloofde aan voornoemde Hilla wv Godefridus 

van Hedechusen de afscheiding te onderhouden tussen voornoemde 2½ bunder en 

het erfgoed van wijlen voornoemde Godefridus van Hedechusen. 

 

Dictus Johannes Jacobs soen promisit super omnia Hille relicte quondam 

Godefridi de Hedechusen quod ipse sepem consistentem inter dicta duo et 

dimidium bonaria hereditatis et inter dictam hereditatem dicti quondam 

Godefridi de Hedechusen perpetue in bona disposicione observabit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 388v 05 za 27-04-1392. 

Margareta dvw Walterus Spijerinc droeg over aan Johannes Luten soen, tbv 

Ghisbertus zv voornoemde Johannes, het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van Ludovicus van Gheldorp en diens vrouw Alveradis sv 

voornoemde Margareta, in de helft van de helft van 12½ morgen land, in 

Alem, op de gemeint, aldaar, ter plaatse gnd Alemse Broek, tussen een kamp 

gnd Heren Baudekens Kamp enerzijds en Goeswinus gnd Veren Hillen soen en 

kvw Reijnerus met den Crommen Halse anderzijds, met een eind strekkend aan 

de waterlaat gnd wetering, welke helft van de 12½ morgen wijlen voornoemde 

Ludovicus gekocht had van hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Margareta filia quondam Walteri Spijerinc #cum tutore# totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam Ludovici de Gheldorp #et quondam Alveradis 

sue uxoris sororis olim dicte Margarete# successione advolutas in 

medietate medietatis duodecim et dimidii iugerum terre sitorum in 

parochia de Alem supra communitatem ibidem in loco (dg: dicto Veren 

Hillen Hoeve et here) dicto Alemssche Broecke inter quendam campum dictum 

(dg: He) communiter Heren Baudekens Camp ex uno et inter hereditates 

Goeswini dicti Veren Hillen soen et liberorum quondam Reijneri met den 

Crommen Halse ex alio tendentium ibidem cum uno fine ad aqueductum dictum 

communiter weteringe quam medietatem dictorum duodecim et dimidii iugerum 

terre dictus quondam Ludovicus erga dominum Gheerlacum Rover militem 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Luten soen ad opus Ghisberti filii eiusdem Johannis cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 388v 06 ma 29-04-1392. 

Arnoldus Cluet van Nuwelant en Johannes Ghesen soen beloofden gedurende 4 

jaar met Kerstmis aan Loef van Middelwijc 20 Gelderse gulden geslagen in 

het jaar 1388, of de waarde, te betalen. 

 

Arnoldus Cluet de Nuwelant et Johannes Ghesen soen promiserunt #indivisi 

(dg: se da) super omnia se daturos et soluturos ad spacium quatuor 

annorum proxime futurorum# Loef de Middelwijc XX Gelre gulden que fuerant 

cusi et monetati anno Domini Mo CCCmo (dg: nonages) octagesimo octavo seu 

valorem ad nativitatis Domini persolvendos et primo termino nativitatis 

Domini proxime futurum. Testes Willelmus et Tijt datum secunda post miam. 

 

BP 1179 p 388v 07 do 25-04-1392. 

Vrouwe Elizabeth van Aa abdis van het klooster van Bijnderen machtigde 

Nijcholaus zv Hubertus Swenelden soen van Ghemert alle cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden van voornoemd klooster te manen. 

 

Domina Elizabeth #de Aa# abbatissa monasterii (dg: conve) de Bijnderen 

tam pro se quam pro toto conventu dicti monasterii dedit potestatem 

Nijcholao filio Huberti Swenelden soen de Ghemert monendi omnes census 
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redditus (dg: et cre) pacciones et credita dicti monasterii ad 

revocacionem. Testes Willelmus et Arnoldus datum quinta post octavs 

pasche. 

 

BP 1179 p 388v 08 di 23-04-1392. 

Johannes van Beke zvw Philippus en Johannes Spiker zvw Johannes Spiker 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 44 Engelse nobel met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Beke filius (dg: Phi) quondam Philippi et Johannes Spiker 

filius quondam Johannis Spiker promiserunt Philippo Jozollo etc XLIIII 

Enghels nobel #monete regis Anglie# ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Aa et Rover datum tercia post 

(dg: penthec) octavas pasche. 

 

BP 1179 p 388v 09 di 30-04-1392. 

Ghiselbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten, droegen over aan Hadewigis 

ndvw voornoemde Willelmus Coptiten een b-erfcijns van 2 oude schilden of 

ander paijment, die Arnoldus zv Katherina gnd van den Berghe beloofd had 

aan wijlen voornoemde Willelmus Coptiten, met Kerstmis aan hem te betalen 

en na zijn overlijden aan Jacobus en voornoemde Ghisbertus en Jutta, kvw 

voornoemde Willelmus Coptiten, gaande uit 1 bunder beemd, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Hijnse Beemden, tussen Walterus Hals enerzijds en Henricus 

Maechelini en Willelmus Hals anderzijds. 

 

Ghiselbertus et Jutta liberi quondam Willelmi Coptiten cum tutore 

hereditarium censum duorum denariorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti quem 

Arnoldus filius Katherine dicte van den Berghe promisit se daturam et 

soluturam dicto quondam Willelmo Coptiten ad eius vitam et post eius 

vitam (dg: J dictis Gh) Jacobo (dg: G) et dictis Ghisberto et Jutte 

liberis dicti quondam Willelmi Coptiten hereditarie nativitatis Domini ex 

quodam bonario prati sito in parochia de Roesmalen in loco dicto die 

Hijnsche Beemde inter hereditatem Walteri Hals ex uno et inter 

hereditatem Henrici Maechelini et Willelmi Hals ex alio prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Hadewigi filie naturali dicti quondam Willelmi 

Coptiten cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum dicti Jacobi eorum fratris 

deponere. Testes Willelmus et Theodericus datum (dg: datum supra) datum 

tercia post miam. 

 

BP 1179 p 388v 10 di 30-04-1392. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.102v, 30-04-1392; boni auri et justi ponderis 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris. 

En: BHIC 2092 Berne 1392-04-30 reg 461 scan IXH-Rosmalen1b. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten droeg over aan zijn zuster Jutta de helft 

in een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, die Theodericus Toelinc beloofd had met Kerstmis te betalen aan 

voornoemde Willelmus Coptiten en na zijn overlijden aan Jacobus en 

voornoemde Ghisbertus en Jutta, kvw voornoemde Willelmus, gaande uit (1) 

een beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd Vliedert, tussen Wellinus van Beke 

enerzijds en kv Theodericus gnd van den Kolke anderzijds, (2) ½ morgen 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op die Voertheuvel, tussen Thomas gnd 

van Hijntham enerzijds en Willelmus Hels anderzijds. 

 

Ghisbertus filius Willelmi quondam Coptiten medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu duorum aureorum denariorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem Theodericus Toelinc promisit se daturum et soluturum 

#dicto# Willelmo Coptiten ad eius vitam et post eiusdem eius vitam Jacobo 

(dg: G) dicto Ghisberto et Jutte liberis dicti (dg: .) quondam Willelmi 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam prato sito in parochia de 
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Roesmalen in (dg: -.) loco dicto communiter Vliedert inter hereditatem 

Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem liberorum Theoderici dicti 

van den Kolke ex alio atque ex dimidio iugero terre sito in dicta 

parochia in loco dicto (dg: die) op die Voerthoevel inter hereditatem 

Thome dicti de Hijntham ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex alio 

prout in littteris hereditarie supportavit dicte Jutte sue sorori cum 

litteris #et# jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte et Jacobi sui fratris in dicta medietate existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 388v 11 do 02-05-1392. 

Petrus van Langvelt droeg over aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van 

Langvelt 7 mud rogge en 2 mud gerst, aan hem beloofd92 door Lijpkinus gnd 

die Sceper, Jacobus gnd Mechtelden soen, Gerardus gnd Ghenen soen van 

Gherwen en Johannes gnd Meijer Wiltens soen van Wetten. 

 

Petrus de Langvelt (dg: septem) septem modios siliginis et duos modios 

ordei promissos sibi a Lijpkino dicto die Sceper Jacobo dicto Mechtelden 

soen Gerardo dicto !dicto Ghenen soen de Gherwen et Johanne dicto Meijer 

Wiltens soen de Wetten prout in litteris supportavit Henrico Gruijter 

filio naturali quondam Leonii de Langvelt cum litteris et jure. Testes 

Willelmus et Tijt datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 388v 12 do 02-05-1392. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan de secretaris, tbv hr Hacko van 

Audehoesden dekaan van het concilium van Cuijk, 112 Hollandse gulden of de 

waarde in goud na maning te betalen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit mihi ad opus domini Hackonis 

de Audehoesden decani concilii Cukensis centum et XII Hollant gulden seu 

valorem in auro ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
92 Zie ← BP 1179 p 017r 10 vr 16-12-1390, belofte op 06-01-1391 7 mud rogge 

en 2 mud gerst te leveren. 


