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1179 mf6 C 10 p. 389. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1392. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1392. 

 

BP 1179 p 389r 01 do 18-04-1392. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela beloofde aan Johannes van Malsen 12 gulden 

pieter of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te 

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela promisit Johanni de Malsen XII 

gulden [1peter seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos]. 

Testes (dg: da) Willelmus et Tijt datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 389r 02 do 18-04-1392. 

Jacobus Dunnecop beloofde aan Johannes van Malsen 12 gulden pieter of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen. 

 

Jacobus Dunnecop promisit Johanni de Malsen XII gulden peter seu valorem 

ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 389r 03 do 18-04-1392. 

Johannes zvw Johannes van den Bossche van Boemel verklaarde verzoend te 

zijn met Willelmus zvw Bodo van Tiela en Jacobus Dunnecop en hun vrienden 

en bloedverwanten mbt de dood van zijn voornoemde vader Johannes van den 

Bossche, veroorzaakt door voornoemde Willelmus en Jacobus. En hij 

verklaarde dat voornoemde Willelmus en Jacobus hem genoegdoening hebben 

gegeven. 

 

Johannes filius (dg: Jo) quondam Johannis van den Bossche de Boemel (dg: 

pro) palam recognovit se fore reconciliatos! cum Willelmo filio [2quondam 

Bodonis] de Tiela et Jacobo Dunnecop et cum eorum amicis et consanguineis 

genitis et generandis quibuscumque occacione necis dicti quondam Johannis 

van den Bossche sui patris facte ut dicebat per Willelmum et Jacobum 

predictos in personam dicti quondam Johannis van den Bossche (dg: ut 

dicebat promittens super habita et habenda ratam servare pro se) et 

recognovit sibi de dicta reconciliacione per dictos Willelmum et Jacobum 

fore satisfactum promittens super habita et habenda (dg: pro se et) pro 

se et et suis (dg: liberis) successoribus huiusmodi reconciliationem 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 389r 04 ±do 18-04-1392. 

Johannes van Holaer riemmaker droeg over aan Johannes gnd Scraet en 

Henricus Pauwels, tbv de H.Geest in Eindhoven, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit ½ mudzaad land, 

behorend aan Arnoldus gnd Wellens soen van Acht, onder de vrijheid van 

Eindhoven, beiderzijds tussen de gemene weg, met gebouwen, welke pacht aan 

hem was verkocht door voornoemde Arnoldus Wellens soen van Acht. 

 

Johannes de Holaer corrigiator hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

dimidia modiata terre spectante ad Arnoldum dictum Wellens soen de Acht 

sita infra libertatem de Eijndoven inter communem plateam ex utroque 

latere coadiacentem atque ex dificiis in dicta dimidia modiata terre 

consistentibus venditam sibi a dicto Arnoldo Wellens soen de Acht prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni dictus! (dg: Raet) Scraet et 

Henrico (dg: filio) Pauwels ad opus mense sancti spiritus in Eijndoven 

                         
1 Aanvulling op basis van BP 1179 p 389r 02. 
2 Aanvulling op basis van BP 1179 p 389r 01. 
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cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. 

 

BP 1179 p 389r 05 do 02-05-1392. 

Gerardus zvw Nijcholaus van Grotel verkocht aan Marcelius zv Marcelius gnd 

Vilt van Os een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Erp, ter plaatse gnd die Gemein Speelheuvel, tussen Walterus 

die Snider enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in 

Erp, tussen kvw Egidius Francken soen enerzijds en Everardus van Acht 

anderzijds, (3) een stuk land, in Erp, tussen voornoemde Everardus 

enerzijds en Theodericus Arts soen anderzijds, (4) een stuk land, in Erp, 

tussen voornoemde Everardus enerzijds en Theodericus Arts soen anderzijds, 

reeds belast met 3 penning aan de kerk van Erp. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Nijcholai de Grotel hereditarie vendidit Marcelio 

filio Marcelii dicti Vilt de Os hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de (dg: Busco ...) Busco solvendam hereditarie Martini 

et in Busco tradendam #ex# domo orto et hereditate sibi adiacente sitis 

in parochia de Erpe ad locum dictum die Gemeijn Speelhoevel inter 

hereditatem Walteri die Snider ex uno et inter communem plateam ex alio 

item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem liberorum 

quondam Egidii Francken soen ex uno et inter hereditatem Everardi de Acht 

ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

dicti Everardi ex uno et inter hereditatem Theoderici Arts soen ex alio 

item ex pecia terre !terre sita in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Everardi ex uno et inter hereditatem Theoderici Arts soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus denariis ecclesie de Erpe exinde solvendis et promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes Aa et Arnoldus datum quinta post 

miam. 

 

BP 1179 p 389r 06 do 02-05-1392. 

Robbertus van Wisschel gaf uit aan Engbertus van Krekelhoven 2 bunder 

beemd, in 3 bunder beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, tussen 

Elizabeth gnd Weijhaze enerzijds en erfg vw Petrus van Bruheze anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten en thans voor een n-erfcijns van 

2 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, met Allerheiligen te betalen. 

 

Robbertus de Wisschel duo bonaria prati ad se spectantis in tribus 

bonariis prati sitis in parochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc 

inter hereditatem Elizabeth dicte Weijhaze ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Petri de Bruheze ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Engberto de Krekelhoven ab eodem hereditarie possidenda pro 

duobus grossis antiquis exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario 

censu duorum dobbel mottoen monete (dg: Brab se) Filfordie seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie omnium sanctorum promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: 

a) datum supra. 

 

BP 1179 p 389r 07 do 02-05-1392. 

Petrus zvw Petrus gnd Scampart verkocht aan Hermannus Oeden soen een stuk 

land, dat behoorde aan Johannes Oeden soen, in Diessen, ter plaatse gnd ten 

Hagedoren, tussen voornoemde Hermannus Oeden soen enerzijds en Henricus 

Oeden soen anderzijds, belast met de grondcijns, die Nenna gnd Ver Nenne 

van Dijessen hieruit betaalde. 

 

(dg: Pertu) Petrus filius quondam Petri dicti Scampart (dg: -s peciam 

terre sita in parochia de tercia parte ad se spectante in quatuor 

lopinatis terre siligine sitis) #peciam terre que spectabat ad Johannem 
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(dg: p) Oeden soen sitam# in parochia de Dijessen in loco dicto ten 

Hagedoren inter hereditatem Hermanni Oeden soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Oeden soen ex alio (dg: ut dicebat s) vendidit dicto 

(dg: Here) Hermanno Oeden soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi quem Nenna dicta Ver Nenne de 

Dijes[sen] exinde solvere consuevit. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 389r 08 do 02-05-1392. 

Petrus gnd Smeeds zvw Henricus van Zonsbeke ev Aleijdis en Engbertus van 

der Boijdonc ev Elizabeth, dvw Henricus van Keijnsel, verkochten aan 

Rutgherus zvw Johannes gnd Weijnsken een stukje land in Oss, achter de 

plaats gnd Achter Genen Speeldonk, naast het kamp van kinderen gnd heren 

Pouwels Kijnderen, welk stukje land Oda gnd Pouwels, grootmoeder van 

voornoemde gezusters, verworven had van Henricus gnd Molennere van Gheffen, 

en welk stukje land nu aan hen behoort. Voornoemde Rutgherus zal uit dit 

stukje jaarlijks 8 penning betalen aan de investiet van de kerk van Oss. 

 

Petrus #dictus Smeeds# filius quondam Henrici de Zonsbeke maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Engbertus van der Boijdonc maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum quondam Henrici de 

Keijnsel particulam terre sitam in parochia de Os retro locum dictum 

After Ghenen Speeldonch iuxta campum liberorum (dg: quondam) dictorum 

heren Pouwels Kijnderen quam particulam terre Oda dicta Pouwels #(dg: 

...) avia olim dictorum sororum# erga Henricum dictum Molennere de 

Gheffen acquisiverat ut dicebat et quam particulam terre nunc ad se 

spectare dicebant (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Rutghero filio 

quondam Johannis dicti Weijnsken promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere hoc addito quod dictus 

Rutgherus emptor solvet ex dicta particula terre annuatim investito 

ecclesie de Os VIII denarios eidem investito exinde solvendos. Testes Aa 

et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 389r 09 do 02-05-1392. 

Voornoemde Petrus gnd Smeeds zvw Henricus van Zonsbeke ev Aleijdis en 

Engbertus van der Boijdonc ev Elizabeth, dvw Henricus van Keijnsel, 

verkochten aan Rutgherus zvw Johannes Weijnsken een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd den Krusenbeemd, tussen Gerardus Hennen soen enerzijds en 

wijlen Johannes van Loet anderzijds. 

 

Dicti Petrus et Engbertus ut supra peciam terre (dg: d) sitam in parochia 

de Os in loco dicto den Crusenbeemt inter hereditatem Gerardi Hennen soen 

ex alio! et inter hereditatem (dg: J) quondam Johannis de (dg: Loe) Loet 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Rutghero filio quondam 

Johannis Weijnsken promittentes super omnia warandiam et aliam 

[obligationem] deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 389r 10 do 02-05-1392. 

Voornoemde Rutgherus koper beloofde aan voornoemde verkopers 25 Hollandse 

gulden of de waarde en 12 gemene plakken te betalen, een helft met Sint-Jan 

(ma 24-06-1392) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1392). 

 

Dictus Rutgherus emptor promisit dictis venditoribus XXV Hollant gulden 

seu valorem et XII gemeijn placken mediatim Johannis et mediatim Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 389r 11 do 02-05-1392. 

Johannes die Becker van Vlimen, Theodericus Hannen soen, Rodolphus Hillen 

soen en Petrus van der Hautart beloofden aan Arnoldus Nolleken Geroncs 

gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 8¾ oude 
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schilden te betalen. 

 

Johannes (dg: de) die Becker de (dg: Vlimen) Vlimen Theodericus Hannen 

soen Rodolphus Hillen soen Petrus (dg: van) van der Hautart promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Arnoldo Nolleken Geroncs ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum sex annorum novem aude scilde seu valorem minus una quarta parte 

unius aude scilt anno quolibet dicto spacio pendente Martini et pro primo 

termino Martino proxime. Testes Aa et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 389r 12 do 02-05-1392. 

Lambertus zv Arnoldus van der Haghe van Doerne ev Margareta dvw Walterus 

van Dommellen gaf uit aan Johannes van Dommellen zvw voornoemde Walterus 

van Dommellen ¼ deel in een stuk beemd van wijlen voornoemde Walterus, in 

Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in den Raecht, tussen erfgoed van het 

klooster van Bijnderen enerzijds en Godefridus van Dommellen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 16 

lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek bij Aarle te leveren. 

De brief van voornoemde Lambertus overhandigen aan Matheus snijder of aan 

hem. 

 

Lambertus filius Arnoldi van der Haghe de Doerne (dg: quartam parte ad se 

spectantem in prato quodam quondam) #maritus et tutor legitimus Margarete 

sue uxoris filie quondam# Walteri de Dommellen quartam partem in ....... 

prati (dg: dat) dicti quondam Walteri siti in parochia de Beke prope Arle 

in loco dicto in den Raecht inter hereditatem conventus de Bijnderen ex 

uno [et inter] hereditatem Godefridi de Dommellen ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni de Dommellen filio dicti quondam Walteri 

de Dommellen ab eodem hereditarie possidendam pro censu dominorum fundi 

exinde solvendo dando etc atque pro (dg: .) hereditaria paccione sedecim 

lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis [et in predicta] parochia tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes (dg: ..) Aa et Tijt datum supra. 

Tradetur littera dicti Lamberti Matheo sartori vel sibi. 

 

1179 mf6 C 11 p. 390. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1392. 

 

BP 1179 p 390v 01 do 02-05-1392. 

....... ....... vw Johannes gnd Sluijsman van Gheldorp gaf uit aan Jacobus 

zvw Egidius van den Boegarde (1) ¼ deel in een kamp, gnd die Hoeve, in 

Geldrop, ter plaatse gnd Braechusen, tussen Hadewigis gnd Gheerlaets 

enerzijds en kinderen gnd Rutten Kijnderen anderzijds, (2) ¼ deel in een 

huis op dit kamp, (3) ¼ deel in een beemd en in een stuk eusel, aan 

voornoemde beemd gelegen, in Geldrop, ter plaatse gnd Braechusen, over de 

gemene weg aldaar, tussen Henricus van Aken enerzijds en Theodericus gnd 

Diddekens soen van Gheldorp anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van 

Geldrop, met Lichtmis in Geldrop te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

hij zijn deel tot onderpand in voornoemde kamp, beemd en eusel. 

Eerstgenoemde Johannes behoudt het recht, dat aan hem en wijlen zijn 

voornoemde broer Johannes gekomen was na overlijden van Aleijdis svw 

voornoemde Johannes Sluijsman, Ludovicus bv voornoemde Johannes Sluijsman 

en Alveradis evw voornoemde Johannes Sluijsmans in voornoemd kamp, beemd en 

eusel. 

 

....... ....... quondam Johannis dicti Sluijsman de Gheldorp quartam 

partem ad se spectantem in quodam campo dicto die Hoeve sito in parochia 

de Gheldorp [in loco] dicto Braec[?hu]sen inter hereditatem (dg: Joh) 

Hadewigis (dg: re) dicte Gheerlaets ex uno et inter hereditatem liberorum 
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(dg: q) dictorum Rutten Kijnderen ex alio [et] quartam [partem] ad se 

spectantem in domo consistente supra dictum campum item quartam partem ad 

se spectantem in quodam prato et in pecia pascue dicte eeusel [?si]ta ad 

dictum pratum sitis (dg: ab) in parochia (dg: d) loco predictis (dg: ...) 

ultra communem plateam ibidem inter hereditatem Henrici de Aken ex uno et 

inter hereditatem Theoderici dicti Diddekens soen de Gheldorp ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Jacobo filio quondam Egidii van 

den Boegarde ab eodem hereditarie possidendas (dg: exceptis duobus si) 

#pro# censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione (dg: dn) viginti duorum lopinorum siliginis mensure 

de Gheldorp danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in dicta 

parochia tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit #et ad maiorem 

securitatem# totam partem et omne jus sibi competentes in dicto campo et 

in dictis (dg: pecia) prato et pecia pascue dicte eeusel ad pignus 

imposuit salvo primodicto Johanni toto jure sibi et dicto quondam Johanni 

suo !fratri de morte quondam Aleijdis sororis dicti quondam (dg: 

Aleijdis) Johannis Sluijsman et de morte quondam Ludovici fratris eiusdem 

quondam Johannis Sluijsman et de morte quondam Alveradis (dg: sue) uxoris 

eiusdem quondam Johannis Sluijsmans successione advoluto in predicto 

campo et prato et pecia pascue. Testes Rover et Arnoldus datum quinta 

post miam. 

 

BP 1179 p 390v 02 do 02-05-1392. 

Petrus Morre zvw Johannes Morre verkocht aan zijn broer Johannes die Jonghe 

zvw voornoemde Johannes Morre een stuk land, gnd die Zanders Akker, in 

Gemonde, tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en kvw 

Johannes Morre anderzijds, belast met 2 cijnshoenderen aan de heer van 

Boxtel. 

 

Petrus Morre filius quondam Johannis Morre peciam terre (dg: sit) dictam 

die Zanders Acker sitam in parochia de Gemeijnden inter hereditatem 

hospitalis maioris siti in Busco ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Morre ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

die Jonghe suo fratri filio dicti quondam Johannis Morre promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus pullis censualibus 

domino de Bucstel exinde solvendis. Testes Aa et Arnoldus datum quinta 

post miam. 

 

BP 1179 p 390v 03 do 02-05-1392. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghisbertus van Zonne gaf uit aan Rutgherus smid van 

Zonne de helft van de achterste beemd in Son, ter plaatse gnd die Boect, 

tussen Theodericus Didden soen enerzijds en Walterus van Acht anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Rodolphus en met het andere eind aan 

het water gnd die Dommel, te weten de helft naast voornoemde Theodericus 

Didden soen, met het recht dat voornoemde Rutgherus smid van Zonne zal 

hebben om, 4 keer per jaar, met zijn beesten over andere erfgoederen van 

eerstgenoemde Rodolphus naar deze helft te gaan, en met het recht hooi en 

hout vanaf deze helft daarover af te mogen voeren; de uitgifte geschiedde 

voor 5 pond (dg: geld) 5 schelling geld n-erfcijns, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Ghisberti de Zonne medietatem 

posterioris prati #dicti Rodolphi# siti in parochia de Zonne in loco 

dicto die Boect inter hereditatem Theoderici Didden soen ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Acht ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem 

dicti Rodolphi et cum reliquo fine ad aquam dictam die Dommel (dg: ?seu) 

scilicet illam medietatem dicti prati posterioris que medietas sita est 

(dg: ...) contigue iuxta dictam hereditatem dicti Theoderici Didden soen 

simul cum (dg: jure) jure eundi et redeundi quotiens (dg: sibi p) 

Rutghero fabro de Zonne placuerit et cum jure (dg: per) abigendi bestias 
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per (dg: .) alias hereditates dicti Rodolphi usque ad dictam medietatem 

dicti posterioris prati (dg: quatuor temporibus) quatuor vicibus quolibet 

anno futuro et cum jure pergendi cum (dg: suis curribus) curru et bestiis 

per alias hereditates dicti Rodolphi usque ad dictam medietatem dicti 

posterioris prati ad deducendum fenum et ligna supra dictam (dg: pro) 

medietatem pro quoque tempore crescenda ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum dicto Rutghero fabro de Zonne ab eodem hereditarie possidendam pro 

quinque libris (dg: monete) et quinque solidis monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicta medietate 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 390v 04 do 02-05-1392. 

Arnoldus zv Nijcholaus gnd Arts soen droeg over aan Willelmus Loijer zvw 

Willelmus Loijer 1/3 deel van een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in 

Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen Nijcholaus gnd Becker enerzijds 

en Theodericus gnd Zoetmelc en Henricus zv Elizabeth gnd Meus anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg, te weten het 1/3 deel richting 

Den Bosch, aan hem in pacht uitgegeven door Goeswinus gnd Moedel zvw 

Bertoldus zv Theodericus, belast met de cijns en pacht in de brief vermeld. 

 

Arnoldus filius Nijcholai dicti Arts soen terciam partem domus orti ac 

hereditatis sibi adiacentis sitorum in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Wilshusen inter hereditatem Nijcholai dicti Becker ex uno et inter 

hereditatem Theoderici dicti Zoetmelc et Henrici filii Elizabeth dicte 

Meus ex alio tendentium cum uno fine ad communem plateam scilicet illam 

terciam partem que sita ?est versus Buscumducis datam sibi ad paccionem a 

Goeswino dicto Moedel filio quondam Bertoldi filii Theoderici prout in 

litteris hereditarie supportavit Willelmo Loijer filio quondam Willelmi 

Loijer cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis censu et paccione in dictis litteris 

contentis. Testes Rover et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 390v 05 do 02-05-1392. 

Johannes zvw Willelmus die Hertoge verkocht aan Arnoldus Groet Art het 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Johannes van Goch en zijn 

zuster Metta, in een stuk heideland, in Oss, tussen Schadewijk en Berghem, 

tussen Rijcoldus Belijen soen enerzijds en Metta wv Henricus Wemelkens en 

haar kinderen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Willelmi die Hertoge totam partem et omne jus 

sibi de morte de (dg: Jo) morte quondam Johannis de Goch et Mette eius 

sororis successione advolutas in pecia terre mericalis sita in parochia 

de (dg: Ro) Os inter Scadewijc !in Berchen inter hereditatem Rijcoldi 

Belijen soen ex uno et inter hereditatem Mette relicte quondam Henrici 

Wemelkens et eius librorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo Groet Art promittens super habita et habenda warandam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 390v 06 do 02-05-1392. 

Johannes Enode zvw Arnoldus Enode verkocht aan Petrus Pels verwer een stuk 

land, in Orthen, tussen Hermannus van Eijndoven enerzijds en Yoest 

Bruijstens anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Peper en 

met het andere eind aan de dijk aldaar, en deels buiten die dijk gelegen, 

met 16 roeden van voornoemde dijk, die hierbij horen. 

 

Johannes Enode filius quondam Arnoldi Enode peciam terre sitam in 

parochia de Orthen inter hereditatem Hermanni de Eijndoven ex uno et 

inter hereditatem Yoest Bruijstens ex alio tendentem cum uno fine ad 

locum dictum (dg: Vliedert) #Peper# et cum reliquo fine ad aggerem ibidem 

et partim extra eundem aggerem prout ibidem sita est tam infra dictum 
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aggerem quam extra eundem aggerem et ad dictum Johannem Enode dinoscitur 

pertinere simul cum sedecim virgatis dictis roden dicti aggeris ad dictam 

peciam terre spectantibus ut dicebat hereditarie vendidit Petro Pels 

tinctori promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis dictis XVI virgatis aggeris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 390v 07 do 02-05-1392. 

Yudocus gnd Yoest Bruijstens verkocht aan Petrus Pels verwer een stuk land, 

in Orthen, tussen Johannes Brenthen enerzijds en erfgoed van Johannes Enode 

zvw Arnoldus Enode, nu van Petrus Pels verwer, anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd Peper en met het andere eind aan de dijk 

aldaar, en deels ook buiten die dijk gelegen, met de dijk, op het stuk 

gelegen. 

 

Yudocus dictus Yoest Bruijstens peciam terre sitam in parochia de Orthen 

inter hereditatem (dg: Hermanni de Eijndoven) #Johannis Brenthen# ex uno 

et inter hereditatem que spectabat ad Johannem Enode filium quondam 

Arnoldi Enode (dg: e) nunc ad Petrum Pels tinctorem spectantem ex alio 

(dg: sil) tendentem cum uno fine ad locum dictum Peper et cum reliquo 

fine ad aggerem ibidem et (dg: parti) eciam partim extra eundem aggerem 

sitam cum aggere ad dictam peciam terre spectante (dg: .) supra dictam 

peciam terre sito ut dicebat vendidit Petro Pels tinctori promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto dicto aggere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 390v 08 do 02-05-1392. 

Henricus van Doerne vernaderde een stuk beemd, in Breugel, tussen Henricus 

Boetman enerzijds en Everardus Ludekens soen anderzijds en een deel van een 

beemd aldaar, tussen voornoemde Everardus enerzijds en Godestodis gnd Stu 

des Clercs en haar kinderen anderzijds, aan Johannes gnd Haren soen van 

Broegel verkocht door Johannes van Breda zvw Johannes van den Dike van 

Rijsbergen. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

(dg: Johannes) Henricus de Doerne prebuit et exhibuit patentes denarios 

ad redimendum quandam peciam (dg: terre) prati sitam in parochia de (dg: 

Broec) Broegel inter hereditatem Henrici (dg: Kre) Boetman ex uno et 

inter hereditatem Everardi Ludekens soen ex (dg: uno) alio atque quartam 

partem cuiusdam prati siti ibidem inter hereditatem dicti Everardi ex uno 

et inter hereditatem Godestodis dicte Stu des Clercs et (verbeterd uit: 

ex) eius liberorum ex alio venditas Johanni dicto Haren soen de Broegel a 

(dg: Johanni de B) Johanne de Breda filio quondam Johannis van den Dike 

de Rijsbergen prout in litteris (dg: ..) et cessit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf6 C 12 p. 391. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1392. 

 

BP 1179 p 391r 01 do 02-05-1392. 

Albertus gnd van Bucstel zvw Albertus gnd van Bucstel ....... ....... 

verkocht aan Elizabeth gnd Blo..... een stukje erfgoed in Den Bosch, 

waarschijnlijk in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Peperstraat, tussen de wand van de kamer van Petrus Valant enerzijds en 

....... van voornoemde Petrus anderzijds, 14 voet breed, af te meten vanaf 

de ?gebouwen van voornoemde ....... tot aan het begijnhof, strekkend vanaf 

eerstgenoemde weg achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus Rovers soen 

bakker, aan eerstgenoemde Albertus in cijns uitgegeven door voornoemde 

Petrus Valant, belast met de cijns in de brief vermeld, en een b-erfcijns 

van .. ....... geld, aan Oda Zanders verkocht door voornoemde verkoper. 

 

[Al]bertus dictus de Bucstel filius quondam Alberti dicti de Bucstel 

....... ....... ....... ....... ....... [particulam hereditatis sitam in 
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Busco]....... ....... ....... ....... ....... Colperstraet versus vicum 

dictum Peperstraet inter parietem camere Petri [Valant] ....... ....... 

[ex uno et inter] ....... ....... dicti Petri ex alio et que particula 

hereditatis continet quatuordecim pedatas in latitudine mensurando ab 

(dg: eid) ed[?ifici]is dicti ?sti..... ....... versus curiam beghinarum 

et que particula hereditatis tendit a primodicto vico retrorsum usque ad 

hereditatem Henrici Rovers soen pistoris datam ad censum primodicto 

Alberto (dg: ..) a dicto Petro Valant prout in litteris (dg: h) simul cum 

condicionibus in dictis litteris contentis #et cum edificiis in dictis 

litteris contentis# (dg: m) hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# 

Elizabeth dicte Blo..... cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censu in dictis litteris 

contento #et (dg: h# testes Aa et Tijt datum quinta post miam) et 

hereditario censu X.. ....... monete vendito Ode Zanders a dicto 

venditore ex premissis. Testes (dg: datum supra) Aa et Tijt datum quinta 

post miam. 

 

BP 1179 p 391r 02 do 02-05-1392. 

Petrus Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Keijot prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 03 do 02-05-1392. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Albertus verkoper 31½ Gelderse 

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

 

Dicta Elizabeth promisit dicto Alberto venditori XXXI et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 04 do 02-05-1392. 

Hermannus Aelbrechts soen en Johannes zv Nijcholaus van Zochel beloofden 

aan Arnoldus Stamelart van Spanct 13 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen. 

 

Hermannus Aelbrechts soen et Johannes filius (dg: quondam) Nijcholai de 

Zochel promiserunt Arnoldo Stamelart de Spanct (dg: XV) XIII Hollant 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 391r 05 do 02-05-1392. 

De broers Reijnerus, Bertoldus en Godefridus, kvw Johannes Korf, Bodo van 

den Stocke en Godefridus gnd van Beke droegen over aan Johannes zvw 

Johannes Corf 5/6 deel in een b-erfcijns3 van 40 schelling geld, die 

Johannes van Troest beloofd4 had aan voornoemde Reijnerus, Bertoldus, 

Godefridus, Bodo, Godefridus van Beke en Johannes zvw voornoemde Johannes 

Korf, met Sint-Jan te betalen, gaande uit de helft, behorend aan Johannes 

van Troest, in (1) een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Theodericus smid van Hezewijc enerzijds 

en erfgoed van Johannes van Malle anderzijds, (2) een tuin, achter 

voornoemd huis gelegen, tussen erfgoed van voornoemde Johannes van Malle 

enerzijds en de stroom en erfgoed van voornoemde Theodericus smid 

anderzijds. 

 

Reijnerus Bertoldus Godefridus fratres liberi quondam Johannis Korf Bodo 

van den Stocke et Godefridus dictus de Beke quinque sextas partes ad se 

spectantes in hereditario censu quadraginta (dg: cens) solidorum monete 

(dg: so) quem Johannes de Troest promisit se daturum et soluturum (dg: 

                         
3 Zie → BP 1179 p 547r 01 do 30-03-1393, Johannes zvw Johannes gnd Korf droeg de cijns over 
aan Delija dvw Bertoldus gnd Hannen soen. 
4 Zie ← BP 1179 p 261r 04 vr 30-06-1391, belofte van de erfcijns. 
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dicto-is) dictis Reijnero Bertoldo Godefrido fratribus Bodoni et 

Godefrido de Beke et Johanni filio dicti quondam Johannis Korf (dg: q) 

hereditarie nativitatis Johannis de et ex medietate ad Johannem de Troest 

spectante in domo et area cum suis attinentiis sita in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici fabri de Hezewijc ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Malle ex alio atque de et ex medietate 

ad (dg: p) dictum Johannem de Troest spectante in quodam orto sito retro 

dictam domum inter hereditatem dicti Johannis de Malle ex uno et inter 

(dg: hereditatem) aquam dictam die Stroem et hereditatem dicti Theoderici 

fabri ex alio prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto Johanni 

filio quondam Johannis Corf cum litteris et jure promittentes ratam 

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

 

BP 1179 p 391r 06 do 02-05-1392. 

Theodericus van Est, Elizabeth wv Gobelinus die Smijt, Arnoldus die Bije en 

zijn vrouw Elizabeth dvw Godefridus gnd Gudde Robben soen verkochten aan 

Henricus van den Arennest zvw Lambertus van den Arennest ½ morgen land, die 

aan hen gekomen was na overlijden van Johannes gnd Robben soen, in 3 morgen 

land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze en ter plaatse gnd die Lijndbeemden, 

tussen Jacobus Loze enerzijds en Johannes van Swalmen anderzijds, belast 

met de hertogencijns, waterlaten en zegedijken. 

 

Theodericus de Est et Elizabeth relicta quondam Gobelini die Smijt (dg: 

cum Elizabeth filia quondam Godefridi dicti Gudde Robb) #cum tutore# 

Arnoldus die Bije maritus (dg: et tutor) legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Godefridi dicti Gudde Robben soen et dicta Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore (dg: unum dimidium iuger terre situm in parochia 

de Roesmalen in loco dicto Heze) dimidium iuger terre (dg: .) eis de 

morte quondam Johannis dicti Robben soen successione advolutum in tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: Heze) 

Heze et in loco dicto die (dg: Lij) Lijndbeemde inter hereditatem Jacobi 

Loze ex uno et inter hereditatem Johannis de Swalmen ex alio prout ibidem 

situm est hereditarie vendiderunt Henrico van den Arennest filio quondam 

Lamberti van den Arennest promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis exinde solvendo et 

aqueductis et (dg: fo) zeghediken ad hoc spectantibus. Testes Aa et 

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 07 do 02-05-1392. 

Willelmus zv Gobelinus smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Gobelini fabri prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 391r 08 do 02-05-1392. 

Heijlwigis dvw Hessello van Helvoert szvw Johannes zvw Jordanus van Helmont 

droeg over aan Johannes Nouden een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Johannes nzvw voornoemde Johannes zvw Jordanus van Helmont en Johannes gnd 

Godevarts soen grafdelver beloofd hadden aan voornoemde Heijlwigis, een 

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

een erfgoed in Den Bosch, achter de kapel die staat bij de kerk van Sint-

Jan, tussen erfgoed van mr Hermannus van Swalmen enerzijds en erfgoed van 

Rutgherus Woesic anderzijds. 

 

Heijlwigis filia quondam Hessellonis de Helvoert generi quondam Johannis 

filii quondam Jordani de Helmont cum tutore hereditarium censum XL 

solidorum monete quem (dg: f) Johannes filius naturalis #dicti# quondam 

Johannis filii quondam Jordani de Helmont et Johannes dictus Godevarts 

soen fossator sepulcrorum promiserunt indivisi se daturos et soluturos 

dicte Heijlwigi hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex (dg: 

mte q hereditate) hereditate sita in Busco retro capellam consistentem 
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prope ecclesiam beati Johannis inter hereditatem (dg: Hermanni dicti 

Zwalmen) magistri Hermanni de Swalmen ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri Woesic ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Nouden cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 09 do 02-05-1392. 

Jordanus van Os vernaderde en behield5. 

 

Nota. 

Jordanus (dg: Os) de Os prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 10 do 02-05-1392. 

Theodericus van Gruenendale en Johannes van Eijcke beloofden aan Jacobus zv 

Ghibo Kesselman 78 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1392) te betalen. 

 

Theodericus de Gruenendale et Johannes de Eijcke promiserunt Jacobo filio 

Ghibonis Kesselman LXX octo Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 11 do 02-05-1392. 

De eerste zal Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: aliu) Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 12 do 02-05-1392. 

Theodericus van Est en Elizabeth wv Gobelinus gnd Smijt verkochten aan 

Elizabeth dvw Godefridus gnd Godde Robben soen 1 hont uit 3 morgen land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd die Lijndbeemden, tussen 

Jacobus Loze enerzijds en Johannes van Swalmen anderzijds, belast met de 

hertogencijns, waterlaten en zegedijken. 

 

Solvit. 

Theodericus de Est et Elizabeth relicta quondam Gobelini dicti Smijt cum 

tutore unum hont (dg: situm in) de tribus iugeribus terre situm in 

parochia de Roesm[alen] in loco dicto Heze in loco dicto (dg: Lijn) #die# 

Lijndbeemden inter hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Swalmen ex alio (dg: pro) ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Elizabeth filie quondam Godefridi dicti Godde Robben soen promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis 

exinde solvendo et aqueductis et zegediken ad (dg: premis) dictum hont 

terre spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 13 do 02-05-1392. 

Rutgherus zv Henricus zvw hr Godefridus van Audenhoven, Gheerlacus Cnode 

met den Brode, Jacobus van Baest, Jacobus zv Franco van Baest, Arnoldus Bac 

zvw Henricus Bac en Johannes zvw Henricus van Arle beloofden aan Henricus 

van den Velde, tbv hr Willelmus van Aa ridder, 200 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Rutgherus filius Henrici filii quondam #domini# Godefridi de Audenhoven 

Gheerlacus Cnode met den Brode Jacobus de Baest Jacobus [filius] 

Franconis de (dg: Bes) Baest Arnoldus Bac filius quondam Henrici Bac (dg: 

promiserunt) Johannes filius quondam Henrici de Arle promiserunt Henrico 

van den Velde ad opus [domini] Willelmi de Aa militis ducentos Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

                         
5 Zie → BP 1179 p 635r 03 di 16-12-1393, overdracht van de cijns, nadat 

deze vernaderd was. 
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supra. 

 

BP 1179 p 391r 14 do 02-05-1392. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit super omnia omnes alios indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 391r 15 do 02-05-1392. 

Johannes nzvw hr Eligius gnd Loij van den Aker priester, Henricus gnd 

Machiels soen, Godefridus ?zv ?Godefridus gnd Vos, Cristianus zvw Paulus van 

Lijemde en Johannes zvw Godefridus van Broechoven verkochten aan Ghisbertus 

zv Johannes Ghiben soen een stuk land in Esch, tussen Johannes Buckinc zv 

Arnoldus Buckinc enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Eligii dicti Loij van den Aker 

presbitri Henricus dictus Machiels soen (dg: maritus et tutor legitimus 

Engh) Godefridus [?filius ?Gode]fridi dicti Vos Cristianus filius quondam 

Pauli de Lijemde Johannes filius quondam Godefridi de Broechoven peciam 

terre sitam in parochia de Essche in[ter hereditatem] Johannis Buckinc 

filii Arnoldi Buckinc ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghisberto filio Johannis Ghiben soen 

promittens warandiam [et obligationem] deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 391r 16 do 02-05-1392. 

Walterus Matheus soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Matheus soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 C 13 p. 392. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1392. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 03-05-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis maij die III: vrijdag 03-05-1392. 

 

BP 1179 p 392v 01 do 02-05-1392. 

....... ....... verkocht aan Arnoldus Robben soen ... .... ......., in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Nijcholaus Morre enerzijds en 

....... ....... anderzijds, belast met een afscheiding gnd scoutuijn. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... [in] par[ochia 

de] Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem Nijcholai Morre ex 

uno et inter ....... ....... ....... ....... ....... ....... ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Robben soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta (dg: cep) sepe dicta scoutuijn ....... 

....... [spec]tante. Testes (dg: datum supra) Aa et Arnoldus datum quinta 

post miam. 

 

BP 1179 p 392v 02 do 02-05-1392. 

....... zv Jacobus van den Noddenvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... filius Jacobi van den Noddenvelt prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 392v 03 vr 03-05-1392. 

Katherina dvw Gerardus van Berze en Godefridus Posteel zvw Henricus Posteel 

ev Oda dvw voornoemde Gerardus gaven uit aan Jacobus zvw Jacobus van Baest 

de goederen van wijlen Walterus van Bladel, gnd ter Heiden, in Bladel, met 

toebehoren, uitgezonderd een land dat feodaal afhangt van een zekere 

Hicspoer, welke goederen Henricus gnd Toernken als hoevenaar bezit en zoals 

voornoemde wijlen Gerardus van Berze in voornoemde goederen was overleden; 
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de uitgifte geschiedde voor (1) de cijnzen aan de grondheren en (2) aan het 

huis van Postel, (3) een b-erfcijns van 25½+¼ oude groot aan dekanen en 

kapittel van de kerk van Den Bosch, en thans voor (4) een n-erfpacht van 10 

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

 

Katherina filia quondam Gerardi de Berze #cum tutore# (dg: .. Matheus) 

Godefridus Posteel filius quondam Henrici Posteel maritus et tutor 

legitimus Ode sue uxoris filie dicti quondam Gerardi (dg: Posteel) bona 

quondam Walteri de Bladel dicta communiter ter (dg: Heijden sita) Heijden 

sita in parochia de Bladel cum (?dg: suis) attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis #quocumque sitis# excepta quadam terra a quodam 

dicto Hicspoer jure feodali dependente prout dicta bona cum suis 

attinentiis Henricus dictus Toernken tamquam colonus possidet et coluit 

et prout dictus quondam Gerardus de Berze in dictis bonis cum suis 

attinentiis decessit ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem (dg: 

Ja) Jacobo filio quondam Jacobi de Baest ab eodem hereditarie possidenda 

pro censibus (dg: domini fundi et domui) dominorum fundi et domui de 

Postula exinde solvendis et pro hereditario censu viginti quinque et 

dimidii grossorum #antiquorum# et quarta parte unius aude groet decanis 

et capitulo ecclesie de Busco exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione decem modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore warandiam et aliam (dg: .) obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Tijt et Arnoldus datum sexta post miam. 

 

BP 1179 p 392v 04 vr 03-05-1392. 

Voornoemde Jacobus, Johannes zvw Henricus van Arle, Arnoldus Bac zvw 

Henricus Bac van Heijcke, Rutgerus zv Henricus zvw hr Godefridus van 

Audehoven en Jacobus zvw Franco van Baest beloofden6 aan voornoemde 

Katherina dvw Gerardus de Berze en Godefridus Posteel zvw Henricus Posteel 

125 Hollandse gulden of de waarde en 5½ mud rogge, Bossche maat, met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen en te leveren. 

 

(dg: Dictus Jacobus) #Dictus Jacobus et Johannes filius quondam Henrici 

de Arle Arnoldus Bac filius quondam Henrici Bac de Heijcke Rutgerus 

filius Henrici filii (dg: d) quondam domini (dg: Henrici) Godefridi de 

Audehoven et Jacobus filius quondam Franconis de Baest# promisit dictis 

Katherine et Godefrido centum (dg: ex) XXV Hollant gulden seu valorem et 

quinque et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 392v 05 vr 03-05-1392. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Katherina en Godefridus 

125 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-

10-1393) te betalen. 

 

(dg: Dictus Jacobus) #Dicti debitores# promisit dictis Katherine et 

Godefrido (dg: ducentos et quinquaginta) #centum et XXV# Hollant gulden 

seu valorem a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 392v 06 vr 03-05-1392. 

De eerste, Jacobus, beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus Jacobus promisit omnes alios indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

                         
6 Zie → BP 1179 p 562v 11 za 17-05-1393, overdracht van de helft, behorend 

aan Godefridus Posteel, van deze schuldbekentenis. 
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BP 1179 p 392v 07 vr 03-05-1392. 

Eerstgenoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Katherina en Godefridus 56 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) 

te betalen. 

 

Primodictus Jacobus promisit dictis Katherine et Godefrido LVI Gelre 

gulden seu valorem Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 392v 08 vr 03-05-1392. 

Hr Goeswinus van Aa ridder en Goeswinus Moedel zv Bertoldus zv Theodericus 

beloofden Adam van Mierde schadeloos ervan te houden dat hij heeft 

afgestaan aan ev Henricus van Zulikem een schepenbrief, waarin Hilla wv 

Godefridus van Hedechusen beloofd had aan voornoemde Henricus 200 Gelderse 

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

 

Dominus Goeswinus de Aa miles et Goeswinus Moedel (dg: de Lapidea Via 

prom) filius Bertoldi filii Theoderici promiserunt indivisi super omnia 

Adam de Mierde indempnem servare (dg: de) super eo quod dictus Adam 

resignavit uxori Henrici de (dg: H) Zulikem litteram scabinalem in qua 

Hilla relicta quondam Godefridi de Hedechusen promiserat dicto Henrico CC 

Gelre gulden in pasca proxime futuro persolvere. Testes Tijt et Arnoldus 

datum (dg: do) sexta post miam. 

 

BP 1179 p 392v 09 vr 03-05-1392. 

En hij kan voornoemde pacht terugkopen, geheel of gedeeltelijk, tussen nu 

en Sint-Remigius over 2 jaar, elke mud met 45 Hollandse gulden of de waarde 

en met de pacht van het jaar van wederkoop. Per keer tenminste 1 mud terug 

te kopen. Opgesteld in het huis van wijlen Gerardus van Berze in Den Bosch, 

aan de Markt, in aanwezigheid van Henricus zvw Henricus Matheus, zijn 

zuster Elizabeth en Theodericus zv Petrus Tielkens soen. 

 

Et poterit redimere dictam paccionem (dg: simul .) coniunctim vel divisim 

(dg: q) infra hinc et Remigii proxime futurum et spacium duorum annorum a 

Remigii proxime futuro sine medio sequentium semper dicto spacio pendente 

(dg: cum) quemlibet modium cum XLV Hollant gulden seu valorem et paccione 

anni redempcionis scilicet non redimet minus quolibet vice quam unum 

modium siliginis et si redimeret extunc de redempto dabit litteras et 
?cancelationes (dg: ..) sufficientes coram scabinis in Busco ut in forma 

promittentes ut in forma. Acta in domo (dg: habit) quondam Gerardi de 

Berze sita in Busco ad forum presentibus Henrico filio quondam Henrici 

Matheus (dg: Elzab) Elizabeth eius sorore Theoderico filio Petri Tielkens 

soen datum anno nonagesimo secundo mensis maij die III hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 392v 10 vr 03-05-1392. 

De broers Wouterus en Arnoldus, kvw Johannes van Vucht schoenmaker, 

verklaarden dat Johannes Nellen afrekening heeft gedaan van alle goederen, 

die voornoemde Johannes Nellen ontvangen had uit de goederen van voornoemde 

broers Wouterus en Arnoldus. 

 

Wouterus et Arnoldus fratres liberi quondam Johannis de Vucht sutoris 

palam recognoverunt quod Johannes Nellen eis fecit bonam computationem 

(dg: ..) rationem #et assignationem# de omnibus bonis que dictus Johannes 

Nellen percepit et levavit de bonis et rebus (dg: ..) dictorum (dg: 

Arnoldi) Wouteri et Arnoldi fratrum a quocumque evoluto usque in diem 

presentem ut dicebant clamantes inde quitum promittentes indivisi super 

omnia dictum Johannem Nellen nunquam impetere occacione dictorum bonorum 

et inde emergentium. Testes (dg: d) Aa et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 392v 11 vr 03-05-1392. 

Voornoemde broers Wouterus en Arnoldus, kvw Johannes van Vucht schoenmaker, 
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beloofden de deling, gedaan door erfg vw Arnoldus gnd Reijners, van de 

goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Reijners soen, van waarde te 

houden. Ze zullen voornoemde Johannes Nellen schadeloos houden van alle 

beloften, die voornoemde Johannes Nellen bij die deling heeft gedaan. 

 

Dicti Walterus et Arnoldus fratres promiserunt indivisi super omnia 

habita et habenda (dg: quod ipsi) quod ipsi divisiones! factas! ab 

heredibus quondam Arnoldi dicti Reijners de bonis quibuscumque (dg: 

eorun-dem heredum #dictorum) dicti quondam Arnoldi Reijners soen# juxta 

continentiam litterarum confectarum ratam et firmam perpetue observabunt 

et quod ipsi dictum Johannem Nellen ab omnibus promissionibus et 

obligationibus factis per dictum Johannem Nellen (dg: in) #de# huiusmodi 

divisione! (dg: indempn pro) indempnem servare #et# quod ipsi 

obligationes (dg: et ob) et promissiones factas #factas per dictum 

Johannem# in huiusmodi divisione et in litteris super (dg: hrdi) 

huiusmodi divisione confectis (dg: conscriptis et) contentas (dg: fac) 

facient et adimplebunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 392v 12 vr 03-05-1392. 

(dg: Arnoldus Stamela). 

 

BP 1179 p 392v 13 vr 03-05-1392. 

Gerongius zv Willelmus van Orthen, Thomas Loden soen, Petrus zvw Petrus gnd 

Everaets soen en Henricus zvw Henricus Grieten soen beloofden aan Arnoldus 

Stamelart van Spanct, Rodolphus van Gravia en Petra wv Petrus Alarts, 

gedurende 6 jaar ingegaan afgelopen Sint-Petrus Stoel (do 22-02-1392), elk 

jaar met Sint-Martinus, 6 Gelderse gulden of de waarde te betalen. Ze 

zullen de waterlaten en zegedijken, behorend bij 8 morgen land van wijlen 

Goeswinus Cnode, ter plaatse gnd dat Sonderbroek, tussen Albertus Wael en 

voornoemde Arnoldus Stamelart van Spanct enerzijds en Egidius van de Doorn 

anderzijds onderhouden, wat betreft het oude werk. 

 

Gerongius filius Willelmi de Orthen Thomas Loden #soen# Petrus filius 

quondam Petri dicti Everaets soen (dg: promiserunt) et Henricus (dg: 

Grieten) filius quondan Henrici Grieten soen promiserunt indivisi super 

omnia se daturos et soluturos Arnoldo Stamelart de Spanct et Rodolpho de 

Gravia et Petre relicte quondam Petri Alarts ad spacium sex annorum post 

festum Petri ad cathedram proxime preteritum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum viginti sex bonos Gelre gulden seu valorem 

Martini et quod ipsi omnes aqueductus et zeghediken spectantes ad octo 

iugera terre quondam Goeswini (dg: K) Cnode sita in (dg: jurisdictione 

de) loco dicto dat Sonderbroec inter hereditatem Alberti Wael et dicti 

(dg: Alb) [Arnol]di Stamelart de Spanct ex uno et inter hereditatem 

Egidii de Spina ex alio dictis sex annis durantibus (dg: in bona 

disposicione) ab omni (dg: opere) opere antiquo [in] bona disposicione 

(dg: d) observabunt. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 C 14 p. 393. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 03-05-1392. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 04-05-1392. 

 Dominica jubilate: zondag 05-05-1392. 

 Quinta post jubilate: donderdag 09-05-1392. 

 

BP 1179 p 393r 01 vr 03-05-1392. 

De broers Johannes Boijen en Egidius Boijen, Henricus Boijen zvw Arnoldus 

Boijen en Arnoldus Jans soen van Cr..... beloofden aan Henricus van Beke zv 

Arnoldus van Beke, tbv hem en Henricus Willems soen, 140½ Engelse nobel met 

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

 

Johannes Boijen Egidius Boijen fratres Henricus Boijen filius quondam 

Arnoldi Boijen et Arnoldus Jans soen de Cr..... ....... ....... ....... 
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....... Henrico de Beke filio Arnoldi de Beke ad opus sui et ad opus 

Henrici Willems soen seu eorum alterius centum et qua[draginta] (dg: et 

di) [et di]midium Enghel nobel seu valorem #in auro# ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt datum sexta 

post miam. 

 

BP 1179 p 393r 02 vr 03-05-1392. 

Ghibo Kesselman, Theodericus van der Ynden, Godefridus van Oijen en 

Henricus van Geffen beloofden aan Henricus van Beke zv Arnoldus, tbv hem en 

Henricus Willems soen, 74¼ Engelse nobel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Ghibo (dg: Ke) Kesselman Theodericus van der Ynden Godefridus de Oijen et 

Henricus de Geffen promiserunt Henrico de Beke filio Arnoldi ad opus sui 

et ad opus (dg: Johannis) #Henrici# Willems soen seu alterius eorundem 

septuaginta quatuor Enghels nobel et quartam partem unius Engels nobel 

seu valorem [in] auro ad nativitatis (dg: m) Domini proxime futurum 

persolvendos (dg: ...). #Testes# datum supra. 

 

BP 1179 p 393r 03 vr 03-05-1392. 

Johannes van Ghemert zvw Johannes van Ghemert verkocht aan Arnoldus van 

Beke zvw Goeswinus van Beke een n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit een 

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

tussen erfgoed van wijlen hr Nijcholaus van Enode enerzijds en erfgoed van 

Otto Herbrechts soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 5 

pond geld aan het Geefhuis. Zodra verkoper, binnen 6 jaar, aan de koper een 

erfcijns zal hebben toegewezen van 10 pond voornoemd geld op erfgoederen 

onder Den Bosch of de vrijdom, welk erfgoed volgens 3 of 4 getuigen van 

voldoende waarde is voor die cijns, dan zullen voornoemd stenen huis en erf 

hiervan ontlast zijn. 

 

Johannes de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert hereditarie 

vendidit (dg: mihi ad opus) Arnoldo de Beke filio quondam Goeswini de 

Beke hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Remigii et mediatim pasche ex domo lapidea et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

domini Nijcholai de Enode ex uno et inter hereditatem Ottonis Herbrechts 

soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis (dg: et hereditario 

censu mense sancti spiritus in Busco exinde solvendo) #quinque librarum 

(dg: dicte) monete mense sancti spiritus# et sufficientem facere (dg: 

testes datum supra) tali condicione quod cum dictus venditor (dg: di) 

dicto emptori assignaverit infra sex annos proxime futuros #hereditarium 

censum X librarum dicte monete# ad et supra hereditates sitam infra 

Buscumducis vel libertatem de Busco sitam que hereditas (dg: ?poterit 

probari siv) per tres vel quatuor testes legitimos sive ferint scabini 

sive non scabini ?poterit probari pro solucione huiusmodi census X 

librarum fore (dg: fo) sufficientes et perpetue satis securas et sic 

firmaverit prout hoc #(dg: dicti testes dicent et ....... .......)# dicto 

emptori ratum erit perpetue et firmum extunc dicta domus lapidea et area 

pro solucione (dg: dicti) primodicti census X librarum erit absoluta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 393r 04 vr 03-05-1392. 

Ghisbertus van Gemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus de Gemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 393r 05 za 04-05-1392. 

Destijds had Johannes gnd van Achel overgedragen aan Arnoldus zvw Arnoldus 
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gnd Hake zvw Godescalcus van Bladel een b-erfpacht van 5 mud 8 lopen rogge, 

maat van Eersel, uit een b-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Eersel, en 

2/3 deel van 2 steen vlas, welke pacht van 10 mud en welke 2 steen vlas 

Johannes gnd Neve beloofd had aan voornoemde Johannes van Achel, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit goederen gnd te Rodicken, 

in Loen bij Vessem, ter plaatse gnd Hoge Casterle. Voornoemde Arnoldus zvw 

Arnoldus Hake verkocht thans aan Johannes gnd Neven een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Eersel, uit voornoemde pacht van 5 mud 8 lopen rogge. 

De brief overhandigen aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini of aan hem. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus de Achel hereditariam 

paccionem quinque modiorum et octo lopinorum siliginis mensure de Eersel 

scilicet de hereditaria paccione decem modiorum siliginis dicte mensure 

atque duas tercias partes duorum ponderum lini dictorum steen vlas quam 

paccionem X modiorum siliginis et que duo pondera lini dicta steen vlas 

Johannes dictus Neve promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de 

Achel hereditarie purificationis et supra bona infrascripta tradendam ex 

bonis dictis communiter te Rodicken sitis in parochia de Loen prope 

Vessem in loco dicto (dg: dicto) communiter Hoge Casterle atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis hereditarie 

supportasset Arnoldo filio quondam (dg: q) Arnoldi dicti Hake filii 

quondam Godescalci de Bladel prout in litteris quas vidimus constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus filius quondam 

Arnoldi Hake predicti (dg: here) hereditariam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure de Eersel (dg: de) de dicta paccione quinque 

modiorum et octo lopinorum siliginis hereditarie vendidit Johanni dicto 

Neven promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Willelmus et Neijnsel datum sabbato post miam. Tradetur littera Jordano 

filio Arnoldi Tielkini vel sibi. 

 

BP 1179 p 393r 06 za 04-05-1392. 

Vervolgens verkocht thans voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Hake aan (dg: 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini) Adam van Mierde een n-erfpacht van 1 mud 8 

lopen rogge, maat van Eersel, met Lichtmis op voornoemde goederen gnd te 

Rodicken te leveren, gaande uit voornoemde pacht van 5 mud 8 lopen rogge. 

 

Notum sit uiversis quod cum ita actum sit dictus Arnoldus filius quondam 

Arnoldi Hake hereditarie vendidit (dg: Jordano filio quondam Arnoldi 

Tielkini) #Ade de Mierde# hereditariam paccionem unius modii (dg: s) et 

octo lopinorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie 

purificationis (dg: p) et supra dicta bona te Rodicken tradendam de et ex 

dicta paccione quinque modiorum et octo lopinorum siliginis dicte mensure 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 393r 07 za 04-05-1392. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini vernaderde en behield. 

 

Nota. 

(dg: Joh) Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini prebuit et obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 393r 08 zo 05-05-1392. 

Henricus zvw Henricus Boden, Theodericus Bathen en Henricus zvw Henricus 

van Os verklaarden dat hr Theodericus Venbossche buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten van zijn vader Henricus Venbossche is geweest 

gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Henricus filius quondam Henrici Boden Theodericus Bathen et Henricus 

filius quondam Henrici de (dg: de) Os deposuerunt ad requisitionem 
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judicis quod dominus Theodericus Venbossche fuit extra domum convictum et 

expensas Henrici Venbossche sui patris per spacium sex septimanarum et 

trium dierum et amplius proxime preteritorum. Testes Willelmus et 

Neijnsel (dg: et Arnoldus .) datum dominica jubilate. 

 

BP 1179 p 393r 09 do 09-05-1392. 

Henricus zvw Godefridus van Hermalen verkocht aan Johannes zvw Gerardus gnd 

Kathelinen soen van Vucht een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

tuin en aangelegen erfgoederen, 10 bunder rogge groot, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Hermalen, tussen wijlen Arnoldus Eghens enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Godefridi de Hermalen hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Gerardi dicti Kathelinen soen de Vucht hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et orto (dg: sitis) et hereditatibus sibi 

adiacentibus X bonaria siliginis continentibus sitis in parochia de 

Scijnle in loco dicto Hermalen inter hereditatem Arnoldi (dg: dicti) 

quondam Eghens ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio 

promittens super omnia (dg: .) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Tijt et Arnoldus 

datum quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 393r 10 do 09-05-1392. 

Johannes Stert gaf uit aan Thomas van den Nuwenhuze een stuk beemd in 

Haaren, ter plaatse gnd Noordbroek, tussen Nijcholaus van Laerhoven 

enerzijds en Engbertus van den Nuwenhuse anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 8½ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis onder 

Haaren te leveren. Slechts op te geven met 17 lopen rogge, Bossche maat, 

eens. 

 

Johannes Stert peciam prati sitam in parochia de (dg: de) Haren in loco 

dicto Noertbroec inter hereditatem Nijcholai de (dg: ?Oe) Laerhoven ex 

uno et inter hereditatem Engberti van den Nuwenhuse ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Thome van den Nuwenhuze ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione octo et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et infra 

parochiam de Haren tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit 

cum! XVII lopinis siliginis dicte mensure semel dandis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 393r 11 do 09-05-1392. 

Johannes Witloc beloofde aan Marcelius van den Broec 17 gulden, 16 leliaart 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te 

betalen. 

 

Johannes (dg: Will) Witloc promisit Marcelio van den Broec (dg: promisit) 

XVII gulden scilicet (dg: X) XVI lelijart pro quolibet gulden computato 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 393r 12 do 09-05-1392. 

Henricus Machiels soen, Cristianus Pauwels soen van Lijemde, Johannes nzvw 

hr Eligius gnd Loij van den Aker, Johannes Godevarts soen en Arnoldus? zv 

Godefridus gnd Vos verpachtten aan Eligius gnd Loij Alarts soen van den 

Berge alle erfgoederen van wijlen voornoemde hr Eligius, gelegen onder 

Liemde, voor een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (ma 25-12-

1391), per jaar voor 6 oude groot aan de ?heren ......., 3½ mud rogge, 

Bossche maat, {p.394v} ....... ....... in Groot Liemde te leveren. De brief 
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van de huurders overhandigen aan Henricus Machiels soen. 

 

Henricus Machiels soen Cristianus (dg: f) Pauwels soen de Lijemde 

Johannes filius (dg: q) naturalis quondam domini Eligii #dicti Loij# (dg: 

de) van den Aker et Johannes Godevarts [soen] Arnoldus? (dg: ?fu) filius 

Godefridi dicti Vos omnes hereditates dicti quondam domini Eligii 

quocumque infra jurisdictionem de Lijemde sitas ut dicebant dederunt ad 

annuum pactum [Eligio dict]o Loij Alarts scoen! van den Berge ab eodem 

[ad spacium] septem annorum post festum nativitatis Domini proxime (dg: 

futurum) #p[reteritum]# sine medio sequentium anno quolibet [dictorum] 

septem annorum pro (dg: septem) #sex# antiquis grossis ?dominis ....... 

....... [sol]vendis dandis etc atque pro tribus et dimidio modiis 

siliginis mensure de Bu[sco] 

 

1179 mf6 D 01 p. 394. 

 Quinta post jubilate: donderdag 09-05-1392. 

 

BP 1179 p 394v 01 do 09-05-1392. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... et in 

Grote Lijemde tradendis promittentes warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

datum quinta post jubilate. Tradetur littera (dg: H) locatorum Henrico 

Machiels soen. 

 

BP 1179 p 394v 02 ±do 09-05-1392. 

Rutgherus zvw Rutgherus van Vlimen smid verkocht aan zijn broer Ghibo de 

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een huis 

en erf van wijlen voornoemde Rutgherus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Borchardus Metselaar enerzijds 

en erfgoed van wijlen Rutgherus Timmerman anderzijds. 

 

[Rutgherus7 filius quondam Rut]gheri de Vlimen fabri medietatem sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advolutam in domo et area dicti 

quondam Rut [sita] in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

quondam Borchardi Lathome ex uno et inter hereditatem quondam Rutgheri 

carpentarii ex [alio ut dicebat hereditarie vendidit] Ghiboni suo fratri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 394v 03 ±do 09-05-1392. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan zijn broer voornoemde Rutgherus een 

n-erfcijns 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), 

gaande uit voornoemd huis en erf {niet afgewerkt contract}. 

 

[Dictus] Ghibo [promisit] se daturum et soluturum dicto Rutghero suo 

fratri hereditarium censum III librarum monete hereditarie mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis et mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum ex dicta domo et area ... 

 

BP 1179 p 394v 04 ±do 09-05-1392. 

(dg: Ghibo). 

 

BP 1179 p 394v 05 ±do 09-05-1392. 

Ghisbertus Sceijvel verpachtte aan Johannes gnd die Pulser zijn goederen, 

gnd het Goed te Poeteren, in Sint-Oedenrode, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392), per jaar voor (1) de 

cijnzen aan de grondheer en naburen, (2) een b-erfcijns van 30 pond geld 

aan erfg vw Petrus Steenwech, (3) een jaarpacht van 11 mud rogge en 2 mud 

gerst, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

                         
7 Aanvulling op basis van BP 1179 p 394v 03. 
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Johannes zal elk jaar een zeinde geven. Johannes zal de goederen in het 7e 

jaar te pachters recht bezitten. Hij zal, die 7 jaar, de gebouwen te 

pachters recht onderhouden. Elk van de 6 jaar zal hij op het huis en de 

schuur een gebint opnieuw laten dekken. De beesten en het varend goed op de 

goederen zullen deze 7 jaar uitsluitend van Johannes zijn. Johannes en met 

hem Andreas Verkenman, Rodolphus Ghijsbrechts soen en Johannes van den 

Vloeten beloofden voornoemde cijnzen te betalen, etc. 

 

Solverunt conductores. 

Ghisbertus Sceijvel bona sua dicta (dg: ter) tGoet te Poeteren sita in 

parochia de Rode sancte Ode cum suis attinentiis universis quocumque 

sitis dedit ad annuum pactum Johanni dicto die Pulser ab eodem #ad# 

spacium sex annorum post festum penthecostes proxime futurum deinceps 

sine medio sequentium possidenda anno quolibet [dictorum] sex annorum pro 

censibus dominorum fundi et vicinorum (dg: ib e) ibidem exinde solvendis 

et pro hereditario censu (dg: XXXII librarum) XXX librarum monete 

heredibus quondam Petri Steenwech exinde solvendis dandis etc atque pro 

XI modiis siliginis et duobus modiis (dg: sil) ordei mensure de Rode 

sancte Ode (dg: exinde solvendis) dandis etc sibi a dicto Johanne anno 

quolibet dictorum #sex# annorum purificationis et in Busco tradendis ex 

premissis additis sequentibus scilicet quod dictus Johannes dicta bona 

cum suis attinentiis septimo anno scilicet anno dictos #sex# annos sine 

medio sequente ad jus coloni (dg: pos) possidebit et quod ipse Johannes 

(dg: dab) quolibet dictorum (dg: septem) #sex annorum# dabit unam 

decentem zeijnde item quod dictus (dg: e) Johannes edificia dictorum 

bonorum dictis septem annis durantibus ad colini in bona disposicione 

observabit item quod dictus Johannes quolibet anno dictorum (dg: septem) 

#sex# annorum tegi faciet et procurabit in domo et (dg: h) horreo 

dictorum bonorum (dg: d) una ligatura de novo (dg: tex) tecto item quod 

bestie et bona pecoralia que erunt supra dicta bona cum suis attinentiis 

dictis septem annis durantibus erunt solummodo dicti (dg: Arnoldi) 

Johannis et secundum istas condiciones promisit super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super (dg: omnia dictos 

census ?pacciones) et cum eodem Andreas Verkenman Rodolphus Ghijsbrechts 

soen et Johannes van den (dg: Vloten) Vloeten indivisi super omnia et 

dictos census solvere etc. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 394v 06 ±do 09-05-1392. 

Voornoemde Johannes die Pulser en Johannes van den Vloeten beloofden 

voornoemde Andreas en Rodolphus schadeloos te houden. De brief aan een van 

hen overhandigen. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes die Pulser et Johannes van den Vloeten promiserunt 

indivisi super omnia dictos Andream et Rodolphum indempnes servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1179 p 394v 07 ±do 09-05-1392. 

Johannes Vilt Art soen beloofde aan de secretaris 6 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen. Dit geld 

behoort aan Arnoldus van Vladeracken. 

 

Nota. 

Johannes Vilt Art! soen promisit super omnia #mihi# sex Hollant gulden 

seu valorem ad Martini proxime futurum prsolvendos. Testes datum supra. 

Ista pecunia spectat (dg: ad) ad Arnoldum de Vladeracken. 

 

BP 1179 p 394v 08 ±do 09-05-1392. 

Johannes van Wetten, zijn broer Ghibo en hun zuster Bela, kv Ghibo van den 

Enen, en Udemannus die Meester ev Mechtildis dv voornoemde Ghibo van den 

Enen verkochten aan Johannes Luweken zvw Henricus van Eijndoven (1) 1 lopen 
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roggeland, in Nuenen, ter plaatse gnd Binne Colreacker, tussen kv Johannes 

van Verlaer enerzijds en Walterus Truden soen anderzijds, (2) de helft van 

een stuk beemd, gnd die Keel, in Nuenen, ter plaatse gnd in Scrael, naast 

wijlen Willelmus Nelleman enerzijds, welke helft jaarlijks wordt gedeeld 

tegen de andere helft van dit stuk beemd, belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 1 zester rogge, maat van Nuenen. 

 

Solvit. 

Johannes de Wetten et Ghibo eius fratres #et Bela eorum soror# liberi 

(dg: Gh) Ghibonis van den Enen #cum tutore# (dg: Uma Un) Udemannus die 

Meester maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filie dicti Ghibonis van 

den Enen (dg: et Bela re) unam lopinatam terre siliginee sitam in 

parochia de (dg: S..) Nuenen in loco dicto Binne Colreacker inter 

hereditatem (dg: Johannis de Ve) liberorum Johannis de Verlaer ex uno et 

inter hereditatem Walteri Truden soen ex alio atque #medietatem# pecie 

(dg: terre) #prati# dictam die Keel sitam in dicta parochia in loco dicto 

in Scrael (dg: .... inter) #iuxta# hereditatem quondam Willelmi Nelleman 

ex uno (dg: et inter hereditatem) et que medietas annuatim dividitur (dg: 

di) contra reliquam medietatem dicte pecie prati hereditarie vendiderunt 

Johanni Luweken filio quondam Henrici de Eijndoven promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

(dg: censu domini fund III et dimidio denariis census pro) censu (dg: 

dominorum) domini fundi et pro hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Nuenen (dg: ex premissis solvenda) dicte Bele exinde 

solvenda. Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 394v 09 ±do 09-05-1392. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont verhuurde aan Johannes Wijnrics soen van 

Venloen een stuk land in Oisterwijk, tussen Johannes Wolpharts soen 

enerzijds en Katherina Brocken anderzijds, voor een periode van 9 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (vr 02-02-1392), per jaar voor 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Eén brief. 

 

Erit una littera. 

(dg: God) Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont peciam terre sitam 

in parochia de Oesterwijc inter hereditatem Johannis Wolpharts soen ex 

uno et inter hereditatem Katherine Brocken ex alio ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Johanni Wijnrics soen de Venloen ab eodem spacium novem 

annorum post purificationis proxime preteritum sine medio sequentium pro 

(dg: m) uno modio siliginis mensure de Busco dando sibi ab alio anno 

quolibet dictorum novem annorum purificationis et in Busco promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 394v 10 ±do 09-05-1392. 

Voornoemde Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont verhuurde aan Walterus Pigge 

zvw Henricus Pigge 3 stukjes roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd op 

die Hupperingen, voor de duur van 6 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (vr 

02-02-1392), per jaar voor 18 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Eén brief. 

 

[Erit] una littera. 

Rodolphus predictus (dg: decem et octo lopinatas #tres lopinas) tres 

particulas# terre siliginee sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

(dg: in) op die Hupperingen in tribus ?locis ibidem locavit dedit ad 

annuum pactum Waltero Pigge filio quondam Henrici Pigge ab eodem ad 

spacium sex annorum post festum purificationis proxime preteritum sine 

medio sequentium possidendas anno quolibet dictorum sex annorum pro decem 

et octo lopinis (dg: terre) siliginis mensure de Busco dandis sibi ab 

alio purificationis #et in Busco tradendis# promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 394v 11 ±do 09-05-1392. 

Voornoemde Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont verhuurde aan Walterus 

Vrancken 4 stukken land in Oisterwijk, tussen Egidius van Goerle enerzijds 

en Godefridus Bac anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingegaan 

afgelopen Lichtmis (vr 02-02-1392), per jaar voor 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Rodolphus (dg: peciam) #quatuor pecias# terre sitas in parochia de 

Oesterwijc inter hereditatem Egidii de Goerle ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Bac ex alio dedit ad annuum pactum Waltero Vrancken ab eodem ad 

spacium octo annorum post festum purificationis proxime preteritum sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum octo annorum pro tribus m[o]diis 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

(dg: an) octo annorum purificationis et in Busco tradendis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf6 D 02 ongenummerd. 

 Lege pagina zonder tekst. 

 

1179 mf6 D 03 p. 395. 

 in festo decollationis Johannis: donderdag 29-08-1392. 

 Sabbato post decollacionem Johannis: zaterdag 31-08-1392. 

 in crastino decollacionis Johannis: vrijdag 30-08-1392. 

 

BP 1179 p 395r 01 ±do 29-08-1392. 

(dg: Katherina). 

 

BP 1179 p 395r 02 do 29-08-1392. 

Henricus Ghenen soen van Os, Theodericus Hermans soen, Sanderus zv Henricus 

Zanders soen en Henricus die Ridder beloofden aan Arnoldus Heijme 162 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) 

te betalen. 

 

Henricus Ghenen soen de Os Theodericus Hermans soen et Sanderus filius 

Henrici Zanders soen et Henricus die Ridder promiserunt Arnoldo (dg: 

Hem.) Heijme centum et LXII Hollant #gulden# seu valorem (dg: s et) ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Neijnsel et Tijt 

datum in festo decollationis Johannis. 

 

BP 1179 p 395r 03 do 29-08-1392. 

Ghevardus van Achel machtigde Willelmus zvw Albertus van Bucstel zijn 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Ghevardus de Achel dedit et contulit Willelmo filio quondam Alberti de 

Bucstel potestatem monendi suos census redditus (dg: et cd) pacciones et 

credita usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 395r 04 za 31-08-1392. 

Elizabeth dvw Engbertus Ludinc Dicbier wv Jacobus van Uden droeg over aan 

broeder Petrus Woesic, tbv hem en broeder Henricus Berwout prior van het 

klooster van Porta Celi, voor de duur van hun leven resp. de langstlevende, 

een b-erfcijns8,9 van 7 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

                         
8 Zie → BP 1181 p 222v 02 vr 29-11-1398, overdracht van de erfcijns aan 

broeder Rodolphus van Loet kloosterling van Porta Celi voor de duur van 

zijn leven. 
9 VB 1799 f 077r 10, ma 12-01-1394, Lijsbeth dochter wilner Engbrecht 

Ludinc Dicbiers wijf wilner Jacobs van Uden was gericht aen steenhuus ende 
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Frankrijk voor 16 penningen gerekend, die zij beurt of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed dat was van wijlen Arnoldus Poeldonc, met een weg ertussen, 

enerzijds en erfgoed van Ywanus zvw Johannes Stierken anderzijds, welke 

cijns voornoemde Elizabeth samen met andere cijnzen gekocht had van 

Arnoldus Hake. Voornoemde Elizabeth en haar kinderen Engbertus Ludinc en mr 

Jacobus beloofden de lasten in deze cijns af te handelen. 

 

Elizabeth filia quondam Engberti Ludinc Dicbier (dg: filia) relicta 

quondam Jacobi (dg: -us) de Uden cum tutore hereditarium censum septem 

librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

quem (dg: se) solvendum habet hereditarie mediatim (dg: Johannis) Domini 

et mediatim (dg: Domini) #Johannis# de et ex domo (dg: et a) lapidea et 

area sita in Busco ad forum inter hereditatem que fuerat quondam Arnoldi 

Poeldonc quadam via interiacente ex uno et inter hereditatem Ywani filii 

(dg: Jo) quondam Johannis Stierken ex alio et ex attinentiis (dg: di) 

eiusdem domus lapidee et aree singulis et universis quem censum dicta 

Elizabeth erga Arnoldum Hake simul cum quibusdam aliis censibus emendo 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus etc legitime supportavit 

fratri #Petro de Woesic ad opus [sui] et ad opus fratris# Henrici Berwout 

priori! conventus de Porta Celi (dg: et fratro Petro de Woesic 

conventuali eiusdem conventus) ab eisdem et eorum altero diutius vivente 

integraliter possidendum promittentes dicta Elizabeth cum tutore et cum 

ea Engbertus Ludinc et magister (dg: Johannes de Uden) Jacobus eius 

liberi indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere in dicto censu existentem et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit post eorum decessum ad dictam 

Elizabeth revertendum. Testes Neijnsel et Tijt datum sabbato post 

decollacionem Johannis. 

 

BP 1179 p 395r 05 do 29-08-1392. 

Matheus zvw Johannes gnd Poijnnenborch beloofde aan Rodolphus van den Broec 

11½ gulden, voor de helft geld van Holland en de andere helft geld van 

Gelre of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Matheus filius quondam Johannis dicti (dg: Poijn) Poijnnenborch promisit 

Rodolpho van den Broec XI et dimidium gulden mediatim monete Hollandie et 

mediatim monete Gelrie seu valorem (dg: p) ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum in festo decollacionis 

Johannis. 

 

BP 1179 p 395r 06 do 29-08-1392. 

Ghisbertus zv Johannes gnd Gerijts soen en Willelmus Prijem zvw Willelmus 

Prijem beloofden aan Arnoldus van Beke, tbv Katherina dv voornoemde 

Arnoldus, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 6½ 

Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Ghisbertus filius Johannis dicti Gerijts soen et Willelmus Prijem filius 

quondam Willelmi Prijem promiserunt (dg: Ard) indivisi super omnia 

Arnoldo de Beke ad opus Katherine filie eiusdem Arnoldi quod ipsi 

debitores dabunt et exsolvent dicte Katherine ad spacium sex annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

                         

erve gelegen in tsHertogenbossche aen die Merct tusschen den erve wilner 

Art Poeldoncs enen wech dair tusschen liggende aen deen side ende tusschen 

den erve Yewijns soen wilner Jans Stierkens aen dander sijde ende aen 

toebehoerten des selfs steenhuus ende erve alle ende een yegeliken overmids 

gebrec van erfcijns die sij daer aen heeft ende des heeft sij mechtich 

gemaect Daem van Mierde. 
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sex et dimidium Hollant gulden seu valorem nativitatis Domini et pro 

primo termino nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 395r 07 do 29-08-1392. 

(dg: Voornoemde Ghisbertus en Willelmus stemden erin toe dat als). 

 

(dg: Dicti Ghisbertus et Willelmus consensierunt in hoc quod si). 

 

BP 1179 p 395r 08 do 29-08-1392. 

Voornoemde Ghisbertus zv Johannes gnd Gerijts soen en Willelmus Prijem zvw 

Willelmus Prijem stemden erin toe dat als zij het geld in een van die jaren 

niet voor Epiphanie zouden betalen, dat dan Katherina zich een erfgoed toe 

kan eigenen van wijlen Petrus Pulslauwer, ter plaatse gnd Bijshaer. 

Opgesteld in aanwezigheid van Arnoldus van Vladeracken, Johannes van de 

Kloot, Adam van Mierde en Johannes zv Theodericus van Gherwen. 

 

X. 

Dicti Ghisbertus et Willelmus consensierunt in hoc quod si ipsi dictam 

pecuniam non persolverint aliquo dictorum sex annorum (dg: ter) anno 

#ante# festum epijphanie cuiuslibet eorundem annorum (dg: ex) quod extunc 

dicta Katherina libere poterit apprehendere quandam hereditatem quondam 

Petri Pulslauwer sitam in loco dicto Bijshaer sine offensa et 

contradictione dictorum Ghisberti et Willelmi. Testes Arnoldus de 

Vladeracken Johannes de Globo Adam de Mierde et Johannes (dg: de) 

fili[us] Theoderici de Gherwen datum ut supra. 

 

BP 1179 p 395r 09 vr 30-08-1392. 

Henricus zv Paulus gnd Rover die Tesschemaker droeg over aan Theodericus 

Waelwijns soen van Uijthemert de helft10 in een b-erfcijns van 5 pond 5 

schelling geld, die Theodericus gnd Loef zvw Theodericus Loef beloofd11 had 

aan voornoemde Henricus en aan Johannes gnd Sceijnkel zvw Johannes gnd 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Kolperstraat naar de Oude Dieze, tussen erfgoed van Lismodis 

enerzijds en erfgoed van Goessuinus Neve anderzijds. 

 

Henricus filius Pauli dicti Rover die Tesschemaker medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu quinque librarum et quinque solidorum 

monete quem censum quinque librarum et quinque solidorum Theodericus 

dictus Loef filius quondam Theoderici Loef promiserat se daturum et 

soluturum dicto Henrico et Johanni dicto (dg: Scen) Sceijnkel filio 

quondam Johannis dicti Marcelijs soen hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico tendente a vico 

dicto Colperstraet versus antiquum Dijesam inter hereditatem Lismodis ex 

uno et inter hereditatem Goessuini Neve ex alio atque ex dicte domus et 

aree attinentiis singulis et universis prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico Waelwijns soen de (dg: Ophoeven u fi) Uijthemert 

cum litteris et jure sibi competente occacione dicte medietatis 

promittens (dg: ratam s) super habita et habenda ratam servare et 

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

#Aa# et Rover datum in crastino decollacionis Johannis. 

 

BP 1179 p 395r 10 vr 30-08-1392. 

Gerardus Loij Willens soen beloofde aan Gerardus van Hees zvw Gerardus van 

Hees 64 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

                         
10 Zie → BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (3), de erfcijns (beide helften) 

komt bij erfdeling aan Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert 

en Henricus die Wilde. 
11 Zie ← BP 1179 p 251r 02 do 20-04-1391, belofte van de erfcijns. 
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1392) te betalen. 

 

Gerardus Loij Willens soen promisit Gerardo de Hees filio quondam Gerardi 

de Hees LXIIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 395r 11 vr 30-08-1392. 

Willelmus van den Arennest zvw Nicholaus van den Arennest en Petrus Nagel 

zvw Johannes van Eijndoven ev Hilla dvw Willelmus zv Gerardus Ghiben soen 

van Rode verkochten aan Goessuinus van Best de helft van de windmolen, die 

was van wijlen voornoemde Nicholaus, in Hintham, deze helft belast met de 

hertogencijns, een b-erfpacht van ½ mud rogge aan het klooster Porta Celi, 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Gerardus Oden, een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, aan andere personen die in Geffen wonen, en met 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Goessuinus 

heden aan voornoemde Willelmus, tbv Aleidis dvw voornoemde Nicholaus van 

den Arennest, uit deze helft beloofde. 

 

Willelmus van den Arennest filius quondam Nicholai van den Arennest et 

Petrus (dg: fi de Os) Nagel filius quondam Johannis de Eijndoven maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie quondam Willelmi 

filii (dg: q) Gerardi Ghiben soen de Rode medietatem ad se spectantem 

molendini venti quod fuerat (dg: quo) dicti quondam Nicholai siti in 

Hijntham cum attinentiis et juribus dicte medietatis singulis et 

universis ut dicebant (dg: dederunt ad hereditarium pactum Goessuino de 

Best ab eodem pro censu domini nostri ducis ex dicta medietate solvendo 

dando etc atque) hereditarie vendiderunt Goessuino de (dg: Be) Best 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis conventui de Porta Celi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco (dg: et 

hereditaria p) Gerardo Oden et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis aliis personis in Geffen commorantibus inde #de medietate# 

solvendis atque hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam dictus Goessuinus dicto Willelmo ad opus Aleidis filie dicti 

quondam Nicholai van den Arennest coram scabinis infrascriptis ex dicta 

medietate annuatim solvere promiserat. Testes Aa et Neijnsel datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 395r 12 za 31-08-1392. 

Arnoldus van Os zvw Arnoldus Henssen soen van Bernheze verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Os filius quondam Arnoldi Henssen soen de Bernheze prebuit et 

reportavit. Testes Aa et Rover datum sabbato post (dg: Ja) decollacionem 

Johannis. 

 

BP 1179 p 395r 13 za 31-08-1392. 

Goessuinus van Best beloofde aan voornoemde Willelmus van den Arennest, tbv 

diens zuster Aleidis, een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit voornoemde helft van de molen. 

 

Goessuinus de Best promisit se daturum Willelmo van den Arennest predicto 

ad opus Aleidis sue (dg: uxoris) #sororis# hereditariam paccionem dimidii 

[12modii] siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex dicta 

medietate molendini predicti. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 395r 14 ±za 31-08-1392. 

Goessuinus van Best beloofde aan voornoemde Willelmus van den Arennest 27 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

                         
12 Aanvulling op basis van BP 1179 p 395r 11. 
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betalen. 

 

Goessuinus de Best promisit dicto Willelmo van den Arennest XXVII Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum [persolvendos. 

Testes datum supra]. 

 

BP 1179 p 395r 15 ±za 31-08-1392. 

Voornoemde Goessuinus beloofde aan voornoemde Petrus Nagel 27 Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (di 01-10-1392) 

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

 

Dictus Goessuinus promisit Petro Nagel predict#o#-us XXVII Gelre gulden 

vel valorem mediatim Remigii et mediatim Domini proxime persolvendos. 

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

 

1179 mf6 D 04 p. 396. 

 in profesto Egidii: zaterdag 31-08-1392. 

 in festo Egidii: zondag 01-09-1392. 

 in festo Egidii anno nonagesimo secundo pontificis Bonifacii 

  noni anno tercio: zondag 01-09-1392. 

 in crastino Egidii: maandag 02-09-1392. 

 Tercia post Egidii: dinsdag 03-09-1392. 

 

BP 1179 p 396v 01 za 31-08-1392. 

Mr Jacobus zvw Jacobus van Uden deed tbv zijn broer Engbertus Ludinc 

afstand13 van (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen een 

straatje dat loopt van de Kerkstraat naar de Hinthamerstraat enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Leijdeckers anderzijds, (2) 2 kamers met 

ondergrond, achter voornoemd huis gelegen, zoals Johannes van Wuest dat 

huis en erf en die kamers thans bezit. 

 

Magister (dg: Jacobus filius) Jacobus filius quondam Jacobi de !de !Uiden 

super domo et area sita #in Busco# in vico ecclesie inter quendam viculum 

tendentem a vico ecclesie versus vicum Hijntamensem ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Leijdeckers ex alio et super duabus cameris 

cum suis fu[ndis] retro dictam domum sitis prout Johannes de Wuest 

huiusmodo domum #et# aream et duas cameras cum suis fundis ad #presens# 

possidet ut dicebat ad [opus] Engberti Ludinc sui (dg: -s) fratris 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Rover et Tijt datum (dg: 

sabbato post decollacionem Joh) in profesto Egidii. 

 

BP 1179 p 396v 02 za 31-08-1392. 

Heijlwigis dvw Godefridus Buc wv Johannis Hacke zv Gerardus Hacke droeg 

over aan Adam van Mierd, tbv Mechtildis, Heijlwigis en Albertus, kv 

eerstgenoemde Heijlwigis en voornoemde wijlen Johannes zv Gerardus Hacke, 

haar vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

naast de Zevensneesche Brug, naast de stroom enerzijds en erfgoed van 

Jacobus Willems anderzijds, zoals dit huis en erf behoorden aan wijlen hr 

Albertus Buc, welk huis en erf voornoemde wijlen Johannes zv Gerardus Hacke 

verworven had van wijlen voornoemde hr Albertus. 

 

Heijlwigis filia quondam Godefridi Buc relicta quondam Johannis #Hacke# 

filii olim Gerardi Hacke cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

domo et area sita in Busco in vico Ortensi iuxta pontem dictum die 

Zevensneesche Brugge iuxta aquam ibidem currentem ex uno et inter 

he[reditatem] Jacobi Willems ex alio cum attinentiis eiusdem domus et 

aree singulis et universis prout (dg: ib) dicta domus et area cum dictis 

eius attinentiis ibidem sita est et ad (?dg: dictum) dominum quondam 

Albertum Buc dinoscentur pertinere quas domum et aream cum suis 

                         
13 Zie → BP 1184 f 325v 02 di 27-04-1406, overdracht van de brief van dit contract. 
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attinentiis (dg: predictus) dictus quondam Johannes filius Gerardi Hacke 

e[rga] dictum dominum quondam Albertum acquisiverat prout in litteris 

legitime supportavit Ade de Mierd ad opus Mechtildis Heijlwigis et 

Alberti liberorum primodicte Heijlwigis et (dg: ..) dicti quondam 

Johannis filii Gerardi (dg: ..) Hacke promittens cum tutore ratam 

servare. Testes (dg: datum supra) datum supra. 

 

BP 1179 p 396v 03 za 31-08-1392. 

Gerardus Hacke verklaarde dat voornoemde Heijlwigis en haar kinderen dit 

huis en erf met zijn instemming verkopen. 

 

Gerardus Hacke recognovit id fore sue voluntatis et consensus (dg: ...) 

quod dicta Heijlwigis et eius liberi vendent et alienant dictam domum et 

aream cum suis attinentiis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 396v 04 zo 01-09-1392. 

Voornoemde Heijlwigis dvw Godefridus Buc wv Johannis Hacke zv Gerardus 

Hacke en haar dochters Mechtildis en Heijlwigis verkochten aan Johannes 

Molle zvw Gerardus Molle (1) voornoemd huis en erf, aan voornoemde wijlen 

Johannes verkocht door hr Albertus Buc, (2) een b-erfcijns van 50 schelling 

geld, die betaald moest worden aan wijlen voornoemde !zvw voornoemde 

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

voornoemd huis en erf. Albertus minderjarige zvw voornoemde Johannes Hacke 

zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Dicta Heijlwigis et Mechtildis et Heijlwigis (dg: fi fie) eius filie cum 

suis tutoribus dictam (dg: dm) domum et aream cum suis attinentiis (dg: 

sitam hereditarie vendiderunt Johanni Molle filio quondam Henrici Molle 

supportaverunt) #venditam dicto quondam Johanni a domino Alberto Buc 

prout in litteris# atque hereditarium censum quinquaginta solidorum 

monete (dg: quem Marina s relicta quondam Arnoldi dicti Box... atque Gl 

Albertus Hermannus Heilwigis et Yda liberi quondam Arnoldi et Marine 

Marine predictorum promiserunt in se daturos et soluturos) dicto quondam 

filio dicti quondam Buxken #solvendum# hereditarie mediatim (dg: Dn) 

Johannis et mediatim Domini de et ex domo et area predicta prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Johanni Molle filio quondam Gerardi 

Mo[lle] supportaverunt cum litteris et aliis jure promittentes (dg: cum 

tutore s) cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum #et dicti quondam Johannis 

Hacke# et quod ipse Albertum filium quondam dicti quondam Johannis Hacke 

quamcito ad annos pubertatis pervenrit super premissis ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes Aa et Arnoldus datum (dg: do post 

decollacionem) in festo Egidii. 

 

BP 1179 p 396v 05 zo 01-09-1392. 

Albertus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Buc prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1179 p 396v 06 zo 01-09-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Heijlwigis 200 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte Heijlwigi ducentos Hollant gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 396v 07 zo 01-09-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Heijlwigis 100 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 
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Dictus emptor promisit dicte Heijlwigi centum Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 396v 08 zo 01-09-1392. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Arnoldus Berwout, Theodericus Berwout en Arnoldus Buc. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Arnoldo Berwout 

Theoderico Berwout Arnoldo Buc. Acta in camera (dg: pre) datum in festo 

Egidii (dg: v) vesperarum anno nonagesimo secundo pontificis Bonifacii 

noni anno 3o. 

 

BP 1179 p 396v 09 zo 01-09-1392. 

Ghibo van Hees en zijn schoonzoon Nijcholaus gnd Wauderic beloofden aan 

Nijcholaus Spierinc Meus soen 20 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

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

 

Ghibo de Hees #et# Nijcholaus dictus (dg: de) Wauderic eius gener 

promiserunt Nijcholao Spierinc Meus soen XX Hollant gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 396v 10 ma 02-09-1392. 

Johannes Bathen soen en zijn zoon Gerardus beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 68 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392; 

28+31+11=70 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes Bathen soen et Gerardus eius filius promiserunt Philippo Jozollo 

etc LXVIII aude scilde Francie ad Martini proxime futurum sub pena IIII. 

Testes Rover et Neijnsel datum in crastino Egidii. 

 

BP 1179 p 396v 11 di 03-09-1392. 

Woltherus van Oekel verkocht aan Gerardus van Uden erfgoederen met gebouwen 

in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf het midden van de Vughterstraat 

voor het huis van Postel naar de Vismarkt, tussen erfgoed behorend aan het 

klooster van Postel enerzijds en erfgoed, waarin Paulus Haest thans woont, 

anderzijds. 

 

Woltherus de Oekel hereditates quasdam sitas in Busco in vico tendente a 

medio vici Vuchtensis ante domum de Postula versus forum piscium inter 

hereditatem spectantem ad conventum de Postula ex uno et inter 

hereditatem in qua Paulus Haest ad presens moratur ex alio cum omnibus 

edificiis suis ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Uden 

supportavit cum omnibus litteris exinde habuit mencionem de premissis 

facientibus et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum 3a post Egidii. 

 

BP 1179 p 396v 12 di 03-09-1392. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Wolterus van Oekel en diens vrouw 

Margareta een lijfrente van 13 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

rente. 

 

Dictus Gerardus (dg: promisit se daturum e) promisit super omnia se 

daturum Woltero de Oekel et Margarete eius uxori vitalem pensionem XIII 

aude scilde vel valorem anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel 

alterius eorum in festo nativitatis Domini ex omnibus suis bonis ut 

dicebat et diutius vivens integaliter percipiet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 396v 13 di 03-09-1392. 

Gerardus van Uden ev Agnes dv Wolterus van Oekel beloofde aan voornoemde 
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Wolterus van Oekel, tbv andere kv voornoemde Wolterus, in de erfdeling van 

de goederen die voornoemde Woltherus en diens vrouw Margareta na zullen 

laten, 450 Hollandse gulden in te brengen. 

 

Gerardus de Uden (dg: promisit super omnia Woltero) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie Wolteri de Oekel promisit 

super omnia dicto Woltero de Oekel ad opus aliorum liberorum dicti 

Wolteri videlicet si dicti Gerardus et Agnes ?et ?eius liberi imposterum 

ad communem divisionem (dg: fa) hereditariam faciendam de bonis que 

dictus Woltherus et Margareta eius uxor in eorum morte post [se] 

relinquent venire voluerit aut voluerint extunc dicti Gerardus et Agnes 

aut eorum alter vel eorum heredes ad dictam divisionem venientes 

quadringentos et quinquaginta Hollant gulden ad eandem divisionem 

importabit aut importabunt etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 396v 14 di 03-09-1392. 

Voornoemde Gerardus van Uden droeg over aan Wolterus van Oekel een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Ywanus Stierken beloofd had 

aan voornoemde Gerardus, met Lichtmis te leveren, gaande uit de hoeve van 

voornoemde Ywanus, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Enoden. 

 

Dicti Gerardus de Uden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco quam Ywanus Stierken promisit se daturum dicto Gerardo 

hereditarie purificationis ex manso dicti Ywani sito in parochia de Vucht 

sancti Petri ad locum dictum Enoden prout in litteris hereditarie 

supportavit Woltero de Oekel cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

1179 mf6 D 05 p. 397. 

 in festo Bartholomei: zaterdag 24-08-1392. 

 in crastino Bartholomei: zondag 25-08-1392. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 26-08-1392. 

 Tercia post Bartholomei: dinsdag 27-08-1392. 

 

BP 1179 p 397r 01 za 24-08-1392. 

Wouterus zvw Henricus Fien soen van Acht ev Aleijdis dvw Willelmus gnd 

Hulsman droeg over aan Wautgherus gnd Wauthem Luden soen van den Eijnden 

een b-erfcijns van 8 schelling ...., uit een b-erfcijns van 40 schelling 

die kvw voornoemde Willelmus Hulsman met Lichtmis beurden, gaande uit een 

huis en tuin van voornoemde Wautgherus Luden soen, in Breugel, tussen 

voornoemde kvw Willelmus Hulsmans enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Wouterus filius quondam (dg: Walteri) #Henrici Fien soen# de Acht maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Willelmi dicti 

Hulsman hereditarium censum octo so[lidorum] ....... (dg: quem se 

solvendum habere hereditarie dicebat de hereditario censu) ad se 

spectantem de hereditario censu XL solidorum quem censum XL solidorum 

liberi dicti quondam Willelmi Hulsman solvendum habebant hereditarie 

purificationis ex domo et orto (dg: sitis in Br) Wautgheri dicti Wauthem 

(dg: Lide) Luden soen van den Eijnden sitis in !in parochia de Broegel 

inter hereditatem (dg: .. Heijwigis ex uno van der) dictorum liberorum 

quondam Willelmi Hulsmans ex uno et inter communem plateam ex alio 

hereditarie supportavit dicto (dg: dicto) Wautghero Luden soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum in 

festo Bartholomei. 

 

BP 1179 p 397r 02 za 24-08-1392. 

(dg: Arnoldus). 

 

BP 1179 p 397r 03 za 24-08-1392. 

Johannes van den Loe zvw Arnoldus van den Loe droeg over aan Goeswinus nzvw 
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Theodericus Rover Bernts soen een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit onderpanden in Sint-Oedenrode, (1) een 

huis, gnd dat Blokhuis, met ondergrond en sloot rondom het huis, ter 

plaatse gnd Houthem, ter plaatse gnd ter Borcht, (2) een stuk eusel, 

aldaar, naast voornoemde sloot, (3) een tuin, gnd die Langhof, gelegen aan 

voornoemd stuk land, (4) een stuk land, aldaar, naast voornoemd Blokhuis en 

naast een huis gnd dat Bouhuis, (5) een poort aldaar, en een schuur met 

ondergrond, in voornoemd stuk eusel, zoals deze onderpanden behoord hadden 

aan wijlen voornoemde Arnoldus van den Loe, (6) recht van weg over een weg, 

die daar loopt vanaf dat Blokhuis tot aan een gemene weg, welke erfgoederen 

en recht voornoemde Johannes van den Loe uitgegeven had aan Arnoldus van 

den Loe zvw Henricus Mechtilden soen, voor voornoemde pacht van 5 mud 

rogge. 

 

Johannes van den Loe filius quondam Arnoldi van den Loe hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco (dg: so) quam 

solvendam habet hereditarie purificationis #(dg: .......) ........ 

........ ........ parochia de Rode primo videlicet# ex domo quadam dicta 

communiter dat Blochuijs cum eius fundo atque fossato circa dictam domum 

consistente sitis ad locum dictum Houthem in loco dicto communiter ter 

Borcht atque ex ex quadam pecia pascua dicta communiter eeusel sita 

ibidem iuxta fossatum predictum insuper (dg: ?et cm) ex quodam orto dicto 

communiter communiter die (dg: die) Langhof dicte pecie terre adiacente 

atque ex quadam pecia terre sita ibidem iuxta dictam domum dat Blochuijs 

vocatam et iuxta domum dictam dat Bouhuijs insuper portam! ibidem 

consistentem! atque horreum cum eius fundo situm ibidem in pecia pascue 

predicta prout dicte hereditates ibidem sunt site et ad dictum quondam 

Arnoldum (dg: d) van den Loe consueverunt consueverunt! et ex toto jure 

eundi redeundi ambulandi et pergendi in et per viam tendentem ibidem a 

dicta domo (dg: dat B) dat Blochuijs vocata usque ad communem plateam 

quas hereditates cum dicto jure eundi redeundi (dg: p) ambulandi et 

pergendi dictus Johannes van den Loe dederat ad pactum Arnoldo van den 

Loe filio quondam Henrici Mechtilden soen scilicet pro dicta paccione 

quinque modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris hereditarie 

supportavit Goeswino #naturali# filio quondam Theoderici Rover Bernts 

soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 397r 04 za 24-08-1392. 

Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen 12 

bunder heide, in Venloen, tussen Leonius van Erpe enerzijds en Petrus 

Pulslauwer anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Leonius van Erpe. 

 

Wolphardus de Ghiessen duodecim bonaria merice sitam! in parochia de 

Venloen inter hereditatem (dg: An) Leonii de Erpe ex uno et inter 

hereditatem Petri Pulslauwer ex alio vendita sibi a dicto Leonio de Erpe 

prout in litteris supportavit Nijcholao Spijerinc Meus soen cum litteris 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Aa et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 397r 05 za 24-08-1392. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Nijcholaus Spierinc Meus soen een 

b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit de goederen gnd op het Ven, in Loon, 

tussen Petrus Loeder enerzijds en Henricus Smit anderzijds, welke cijns aan 

hem was overgedragen door Wolcwigis dvw Adam van Ghestel wv Goeswinus gnd 

Grieten soen en haar zoon Petrus. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen hereditarium censum quadraginta solidorum 

grosso Turonensi denario (dg: re) monete regis Francie antiquo pro XVI 



Bosch’ Protocol jaar 1392 06. 

 

31 

denariis in dicto censu computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie purificationis de bonis dictis opt Venne sitis in 

Loen inter hereditatem Petri Loeder et (verbeterd uit: ex) inter 

hereditatem Henrici Smit et de attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis supportatum sibi a (dg: Volcquino) Wolcwigi filia quondam (dg: 

Ghe) Ade de Ghestel relicta quondam Goeswini dicti Grieten soen et Petro 

eius filio prout in litteris supportavit Nijcholao Spierinc Meus soen cum 

litteris et aliis jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 397r 06 za 24-08-1392. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde mr Wolphardus 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus (ma 11-11-1392) en 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto magistro Wolphardo centum Hollant gulden 

seu valorem Martini et centum Hollant gulden (dg: va) seu valorem pasce 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 397r 07 za 24-08-1392. 

Voornoemde mr Wolphardus droeg voornoemde 200 Hollandse gulden over aan 

zijn zoon Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde mr Wolphardus of 

zijn vrouw. 

 

Dictus (dg: W) magister Wolphardus dictos CC Hollant gulden supportavit 

Johanni suo filio. Testes Willelmus et Neijnsel datum quinta post Egidii. 

Tradetur littera dicto magistro Wolphardo vel sue uxori. 

 

BP 1179 p 397r 08 zo 25-08-1392. 

Willelmus molenaar zvw Wolterus Moelner van Eijndoven en Willelmus zvw 

Lucas van Erpe beloofden aan Philippus Jozollo 72 oude Franse schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392; 6+30+31+11=78 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Willelmus multor filius quondam Wolteri Moelner de Eijndoven et Willelmus 

filius quondam Luce de Erpe promiserunt Philippo Jozollo LXXII aude 

scilde Francie ad Martini proxime pena II. Testes Rover et Tijt datum in 

crastino Bartolomei. 

 

BP 1179 p 397r 09 zo 25-08-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 397r 10 ma 26-08-1392. 

Johannes Zerijs van Erpe en Johannes Padbroec beloofden aan Philippus 

Jozollo 80 Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392; 

5+30+31+11=77 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Zerijs de Erpe et Johannes Padbroec promiserunt Philippo Jozollo 

LXXX Hollant gulden ad Martini proxime persolvendos pena II. Testes Aa et 

Neijnsel datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1179 p 397r 11 ma 26-08-1392. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes Knoep beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 66 Gelderse gulden met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1392; 5+30+31+11=77 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Arnoldus Sta de Penu et Johannes Knoep promiserunt mihi ad opus Thome 

Asinarii etc LXVI Gelre gulden ad Martini proxime persolvendos pena I. 
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Testes Neijnsel et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 397r 12 ma 26-08-1392. 

Lucas van de Kelder beloofde voornoemde Stamelart en Knoep schadeloos te 

houden. 

 

Lucas de Penu promisit dictos Sta et Knoep indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 397r 13 di 27-08-1392. 

Rutgherus van Boemel zv Gobelinus beloofde aan Oda ev Godefridus Posteel, 

tbv haar voornoemde man Godefridus, 63¾ gulden, voor de helft van Holland 

en voor de andere helft van Gelre of de waarde, met Vastenavond aanstaande 

(di 18-02-1393) te betalen. 

 

Rutgherus de Boemel filius Gobelini promisit Ode uxori Godefridi Posteel 

ad opus dicti Godefridi sui mariti LXIIII gulden quarta parte unius 

gulden minus mediatim Hollandie et mediatim Gelrie #seu valorem# ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt datum 3a post 

Bartholomei. 

 

BP 1179 p 397r 14 di 27-08-1392. 

Hermannus Roggen verkocht aan Ghibo van Heijst zv Rutgherus gnd Zas een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 6 morgen 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Laren, tussen erfgoed gnd die Putte 

enerzijds en erfgoed gnd Maesheuvel anderzijds, reeds belast met 10 

schelling oude pecunia en een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Hermannus Roggen hereditarie vendidit Ghiboni de Heijst filio Rutgheri 

(dg: hereditarium cen) dicti Zas hereditarium censum III librarum monete 

solvendum hereditarie Johannis ex sex jugeribus terre sitis in 

jurisdictione de Meerwijc in loco dicto die Laren inter hereditatem 

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

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis X 

solidis antique pecunie et hereditario censu trium librarum monete prius 

inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 397r 15 di 27-08-1392. 

Nicholaus zv Hermannus gnd Rogge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus filius Hermanni dicti Rogge (dg: p) prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 397r 16 di 27-08-1392. 

Johannes zvw Wolterus gnd van der Zweenslake droeg over aan Theodericus zvw 

Herbertus Poeldonc het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

zuster Aleijdis evw Henricus van den Venne timmerman, in een huis en erf 

van voornoemde wijlen Henricus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast 

erfgoed van Henricus van de Kloot. 

 

Johannes filius quondam Wolteri dicti van der Zweenslake totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam Alei[jd]is sue (dg: sor...) #sororis# (dg: 

uxoris) uxoris quondam Henrici van den Venne carpentarii successione 

hereditarie advolutas in domo et area dicti quondam Henrici [sita in 

Busco] in vico Orthensi contigue iuxta hereditatem Henrici de Globo ut 

dicebat hereditarie supportavit Theoderico filio quondam Herberti 

Poeldonc promittens ratam s[ervare] et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 397r 17 di 27-08-1392. 

Theodericus van den Voert van Aerle en Willelmus zvw Lambertus van den 



Bosch’ Protocol jaar 1392 06. 

 

33 

Arennest beloofden aan Egidius Coptiten 18 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Theodericus van den Voert de Aerle et Willelmus filius quondam Lamberti 

van den Arennest promiserunt Egidio Coptiten XVIII G[elre] gulden vel 

valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes Willelmus et Tijt ut 

supra. 

 

BP 1179 p 397r 18 di 27-08-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf6 D 06 p. 398. 

 Tercia post Bartholomei: dinsdag 27-08-1392. 

 in die decollationis Johannis: donderdag 29-08-1392. 

 Sabbato post Dijnosii: zaterdag 12-10-1392. 

 

BP 1179 p 398v 01 di 27-08-1392. 

Petrus zvw Ghevardus zv Petrus van Orthen droeg over aan zijn zuster 

Elisabeth de helft van een huis14 en erf in Den Bosch, in de Beurdse Straat, 

tegenover de huizinge van Henricus van Tricht wollenklerenwever, tussen 

erfgoed van Henricus van Lijt enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus 

van Tricht anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Ghevardus in 

cijns verkregen had van Petrus zv Henricus van Tricht, en welke helft aan 

eerstgenoemde Petrus gekomen was na overlijden van zijn ouders. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi filii (dg: quond) Petri de Orthen 

medietatem ad se spectantem domus et aree site in Busco in vico dicto 

Burde #Straet# in opposito domus mansionis Henrici de Tricht textoris 

laneorum inter hereditatem Henrici de Lijt ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Tricht predicti (dg: di) ex alio cum attinentiis eiusdem 

medietatis singulis et universis quam domum et aream dictus quondam 

Ghevardus erga Petrum filium Henrici de Tricht ad censum acquisiverat 

prout in litteris et quam medietatem (dg: dictus) primodictus Petrus sibi 

de morte quondam suorum parentum successione hereditarie advolutam esse 

dicebat hereditarie supportavit Elisabeth sue sorori cum litteris et jure 

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

et Rover datum 3a post Bartholomei. 

 

BP 1179 p 398v 02 di 27-08-1392. 

Petrus zvw Ghevardus zv Petrus van Orthen droeg over aan zijn zuster 

Elizabeth de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, 

in een b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes zv Johannes Bathen soen 

beloofd had aan voornoemde wijlen Ghevardus, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een kamer met ondergrond in 

Den Bosch, in de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van voornoemde wijlen 

Ghevardus enerzijds en erfgoed van kvw Gheertrudis gnd Tijskens anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi filii Petri de Orthen medietatem sibi de 

morte suorum quondam parentum successione hereditarie advolutam in 

hereditario censu quatuor librarum monete quem censum quatuor librarum 

Johannes filius Johannis Bathen soen promiserat se daturum et soluturum 

dicto quondam Ghevardo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex quadam camera et eius fundo sita in Busco in vico dicto Buerde inter 

hereditatem dicti quondam Ghevardi ex uno et inter hereditatem (dg: 

quond) liberorum quondam Gheertrudis dicte Tijskens ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Elizabeth sue sorori cum litteris et 

                         
14 Zie → BP 1180 p 759r 07 vr 25-05-1397, niet afgewerkt contract mbt 

gerechtelijke verkoop van een erfgoed ter plaatse. 
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jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 398v 03 di 27-08-1392. 

Willelmus van Hamvelt verkocht aan Johannes Bulle zvw Wolterus Bulle een 

huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen Arnoldus Mesmaker enerzijds 

en Gerardus Maes soen anderzijds, welk huis en tuin eertijds behoorden aan 

Bruijstinus van Hamvelt en die voornoemde Willelmus verworven had van hr 

Henricus van der Lecke ridder schout van Den Bosch, als verbeurd goed 

wegens misdaden begaan door voornoemde Bruijstinus. 

 

BP 1179 p 398v 03 di 27-08-1392. 

Willelmus de Hamvelt domum et ortum sitos in parochia sancti Lamberti de 

Vucht inter hereditatem Arnoldi Mesmaker ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Maes soen ex alio que domus et ortus dudum ad Bruijstinum de 

Hamvelt pertinere consueverunt et quos domum et ortum dictus Willelmus 

erga dominum Henricum van der Lecke militem sculthetum oppidi de Busco 

tamquam bona demerita propter excessuum a dicto Bruijstino perpetratos 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: Boll) Bulle 

filio quondam Wolteri Bulle promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 398v 04 ±di 27-08-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Willelmus van Hamvelt 35 Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus (ma 11-11-1392) 

en de andere helft met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Dictus emptor promisit dicto Willelmo de Hamvelt XXXV Gelre gulden vel 

valorem mediatim Martini et mediatim Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 398v 05 ±di 27-08-1392. 

Johannes Scillinc en Gerardus van Aa hadden destijds beloofd aan Rutgherus 

van Geldorp zv Johannes van Geldorp 33½ Hollandse gulden met Allerheiligen 

aanstaande (vr 01-11-1392) te betalen. Johannes van der Schant beloofde 

thans voornoemde Gerardus van Aa schadeloos te houden van de helft van deze 

geldsom. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Scillinc q et Gerardus de Aa 

promisissent super omnia Rutghero de Geldorp filio Johannis de Geldorp 

XXXIIIJ Hollant gulden ad omnium sanctorum proxime persolvendos prout in 

litteris dicebat contineri constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Johannes van der Schant promisit super omnia quod ipse 

dictum Gerardum de Aa (dg: a dicta pecunia indempnem servabit testes 

datum supra) a (dg: dicta) medietate dicte pecunie indempnem servabit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 398v 06 do 29-08-1392. 

Albertus zv Jordanus Aelbrechts soen van Best verkocht aan Katherina wv 

Gerardus Keteleer van Riel een n-erfcijns15 van 5 pond geld, met Pasen te 

betalen, gaande uit een beemd gnd die Bakhuis Beemd, in Oirschot, in de 

herdgang van der Notelen, tussen Franco Laet enerzijds en Theodericus gnd 

Eijnser anderzijds. 

 

Albertus filius (dg: quond) Jordani Aelbrechts soen de Best hereditarie 

vendidit Katherine relicte quondam Gerardi (dg: Kat) Keteleer [de] {in 

margine sinistra:} Riel hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie pasche ex prato dicto die Bachuijs Beemt sito in 

                         
15 Zie → BP 1182 p 477r 03 do 16-06-1401 (4), deling van goederen waaronder 

deze cijns. 
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parochia de Oerscot in pastoria van der Noetellen inter hereditatem 

Franconis Laet ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti Eijnser ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Arnoldus datum 

in die decollacionis Johannis. 

 

BP 1179 p 398v 07 do 29-08-1392. 

Hugo Swartoege beloofde aan Johannes Mol zv Gerardus 16 2/3? oude schild 

met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen. 

 

Hugo Swartoege promisit Johanni Mol filio Gerardi XVI aude scilde et duas 
!partes unius aude scilde vel valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 398v 08 do 29-08-1392. 

Hugo Zwartoege beloofde aan Hermannus Koenen 18 Gelderse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Hugo Zwartoege promisit Hermanno Koenen XVIII Gelre gulden vel valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes Aa et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 398v 09 do 29-08-1392. 

Johannes van Dijnter verklaarde dat met zijn instemming jkvr Margareta wv 

Goeswinus Moedel Dicbier een schepenbrief van Den Bosch cancelleert, waarin 

voornoemde Johannes beloofde had aan Johannes van de Dijk en Rodolphus van 

Dijnter 5000 oude schilden, zodra voornoemde Johannes van Dijnter betaald 

zou hebben ongeveer 216 oude schilden, welke 216 oude schilden voornoemde 

Johannes van Dijnter beloofd had aan voornoemde jkvr Margareta in zekere 

schepenbrieven van Den Bosch. 

 

Johannes de Dijnter palam recognovit id sue fore voluntatis quod (dg: M) 

domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedel (dg: de Lapid[ea]) 

#Dicbier# rumpat et cancellat litteram scabinalem de Busco in qua 

Johannes predictus (dg: duda) dudum promiserat Johanni de Aggere et 

Rodolpho de Dijnter seu eorum alteri seu alteri persone ad opus (dg: 

alteri) eorum quinque milia aude scilde seu quascumque pecuniarum summas 

quamcito scilicet dictus Johannes de Dijnter satisfecerit et persolverit 

ducentos et XVI aude scilde #vel circiter# quos CC et XVI aude dictus 

Johannes de Dijnter promiserat dicte domicelle Margarete in quibusdam 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 398v 10 do 29-08-1392. 

Jkvr Margareta wv Goeswinus Moedel Dicbier beloofde aan de secretaris, tbv 

Truda ndvw Egidius Berns, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen en erfgoederen van voornoemde 

jkvr Margareta, gelegen onder Vught. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedel Dicbier (dg: ?cum 

tutore) promisit super omnia habita et habenda #mihi ad opus Trude 

infrascripte# se daturam Trude filie naturali quondam Egidii Berns (dg: 

f) vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet 

ad vitam dicte Trude et non ultra purificationis de et ex omnibus bonis 

et hereditatibus dicte domicelle Margarete quocumque locorum infra 

parochiam de Vucht sitis ut dicebat et cum Truda mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 398v 11 za 12-10-1392. 

Theoderica dv Johannes van Dijnther droeg over aan Johannes nzv Hermannus 

zvw hr Godefridus van Os (1) alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van jkvr Aleidis Aijkini, (2) alle goederen, die aan haar zullen 

komen na overlijden van haar moeder Luijtghardis en haar voornoemde vader 
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Johannes, voor Willelmus Loijer gereserveerd 5 hont die voornoemde 

Theoderica vandaag beloofd heeft aan voornoemde Willelmus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes van Dijnther. 

 

Theoderica filia (dg: nali) Johannis de Dijnther cum tutore omnia bona 

sibi de morte quondam domicelle Aleidis Aijkini successione hereditarie 

advoluta atque omnia et singula bona sibi de morte quondam Luijtghardis 

sue matris successione hereditarie advolvenda et post mortem dicti 

Johannis sui patris aut ?aliarum ?alterius persone successione 

hereditarie advolvenda quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: mihi ad opus) Johannis filii naturalis Hermanni filii 

quondam domini Godefridi de Os promittens cum tutore warandiam (dg: 

testes Willelmus et Neijnsel datum ut supra detur dicto Johanni de 

Dijnther et nulli alteri testes [Emont et] Veer datum sabbato post 

Dijonisii) salvis Willelmo Loijer quinque hont que (dg: dictus) dicta 

Theoderica dicto Willelmo hodierno die promiserat et promissione exinde 

facta. Testes Emont et Veer datum sabbato post Dijnosii. Detur dicto 

Johanni de Dijnther. 

 

BP 1179 p 398v 12 do 29-08-1392. 

Jacobus Berman ev Hilla dvw Johannes van Hezelaer gaf uit aan Petrus zv 

Rodolphus gnd Roef Scijndelmans Swager (1) 1/5! deel in een hofstad van 

wijlen voornoemde Johannes, in Veghel, ter plaatse gnd Hamveld, tussen 

Egidius gnd Buefken zv Egidius Buefken enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) ¼ deel in een kamp, in Veghel, ter plaatse gnd Archakker 

Strepen, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Egidius Truden soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten die uit voornoemde ¼! 

delen gaan en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, 

met Sint-Martinus te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Petrus tot onderpand (3) ¼ deel in voornoemd kamp. Voornoemde Petrus zal op 

voornoemd ¼ deel van de hofstad binnen 2 jaar een huis bouwen van 3 

gebinten. 

 

Jacobus Berman maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris 

filie quondam Johannis de Hezelaer (dg: p) quintam! partem ad se 

spectantem in domistadio dicti quondam Johannis sito in parochia de 

Vechel ad locum dictum Hamvelt inter hereditatem Egidii dicti Buefken 

(dg: ex) filii Egidii Buefken ex uno et inter communem platheam ex alio 

atque quartam partem ad se spectantem in quodam campo sito in dicta 

parochia ad locum dictum Archacker Strepen inter hereditatem Thome de 

[H]ijntham ex uno et inter hereditatem Egidii Truden soen ex alio ut 

dicebat dedit ad pactum Petro filio Rodolphi dicti Roef Scijndelmans 

Swager #possidendas# pro (dg: cens) oneribus (dg: ....) ad predictas 

quartas partes spectantibus ?etc et pro hereditaria paccione duodecim 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicto Jacobo ab altero Martini 

ex dictis quartis partibus promittens ratam servare et aliam obligationem 

ex parte sui deponere et alter repromisit (dg: et ad maiorem securitatem 

dictus Petrus quartam partem ad se spectantem in domistadio et campo 

predictis pro solucione dicte paccionis ad pignus) et ad maiorem 

securitatem dictus Petrus quartam partem sibi competentem in dicto campo 

ad pignus imposuit [tali] condicione quod dictus Petrus super dictam 

quartam partem dicti domistadii domum trium ligaturarum infra duos annos 

edificabit. Testes Willelmus et Tijt datum (dg: ut supra) in festo 

decollacionis Johannis. 

 

1179 mf6 D 07 p. 399. 

 Tercia post Egidii: dinsdag 03-09-1392. 

 Sexta post Leonardi: vrijdag 08-11-1392. 

 

BP 1179 p 399r 01 di 03-09-1392. 

Gerardus van Uden droeg over aan Walterus van Oekel een b-erfpacht van 2 
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mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen van 

Thomas van Hijnthan, in Hintham, welke pacht aan voornoemde Gerardus was 

overgedragen door Ywanus Stierken. 

 

Gerardus de Uden hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco (dg: solvendam hereditarie quam) solvendam hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis bonis Thome de Hijnthan in Hijntham 

consistentibus sive sitis supportatam dicto Gerardo ab Ywano Stierken 

prout in litteris hereditarie supportavit Wa[ltero] de Oekel cum litteris 

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

Testes Tijt et Arnoldus datum 3a post Egidii. 

 

BP 1179 p 399r 02 di 03-09-1392. 

Destijds had Johannes van de Kloot gerechtelijk gekocht van Adam van Mierde 

(1) een b-erfcijns van 44 schelling, die Willelmus zvw Thomas van Hees 

moest betalen aan Arnoldus zvw Henricus gnd Crumijseren van Hees, gaande 

uit een huis en tuin van voornoemde Willelmus, waarin voornoemde Willelmus 

woonde, in Hees, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en Yda sv voornoemde 

Arnoldus anderzijds, (2) het huis en de tuin van voornoemde Arnoldus, in 

Hees, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

Voornoemde Johannes van de Kloot droeg thans over aan Johannes Reghenberch 

voornoemd huis en tuin van voornoemde Arnoldus, tussen voornoemde Willelmus 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Globo hereditarium censum 

quadraginta quatuor solidorum quem Willelmus filius quondam Thome de Hees 

solvere tenetur hereditarie Arnoldo filio quondam Henrici dicti 

Crumijseren de Hees ex domo et orto dicti Willelmi in quibus idem 

Willelmus morabatur sitis in parochia de Hees [inter] hereditatem dicti 

Arnoldi ex uno et inter hereditatem Yde sororis eiusdem Arnoldi ex alio 

(dg: id) atque domum et ortum dicti Arnoldi in quibus idem Arnoldus (dg: 

morabatur) sitis in dicta parochia de Hees inter hereditatem dicti 

Willelmi ex uno et inter communem plateam ex alio erga Adam de Mierde per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisivisset prout 

in litteris (dg: constitutus) quas vidimus constitutus igitur (dg: 

dictus) coram scabinis infrascriptis dictus Johannes (dg: Jo) de Globo 

dictos domum et (dg: aream) ortum dicti Arnoldi sitos inter hereditatem 

dicti Willelmi ex uno et inter (dg: hereditatem) dictam communem plateam 

ex alio hereditarie supportavit Johanni Reghenberch (dg: cum litteris et 

jure occacione) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 399r 03 di 03-09-1392. 

Katherina dv Johannes van Gael droeg over aan Henricus zvw Henricus Matheus 

1/9 deel in een stenen poort, gnd Peter Schuts Poort16, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, zoals die poort aan wijlen Laurencius Boijen behoorde. Egidia 

en Zoeta, minderjarige dv voornoemde Johannes van Gael, zullen zodra ze 

meerderjarig zijn afstand doen. 

 

Katherina filia Johannis de Gael cum tutore unam nonam partem ad se 

spectantem in lapidea (dg: porta) porta (dg: cum suis attinentiis et 

jure) dicta communiter Peter Scuts (dg: porta) Port sita in Busco in vico 

Orthensi (dg: cum sui) atque in attinentiis et jure universis dicte porte 

prout dicta porta cum suis attinentiis et jure (dg: pro) ad Laurencium 

quondam Boijen (dg: avum olim dicte Katherine) spectare consuevit 

hereditarie supportavit Henrico filio quondam Henrici Matheus promittens 

cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

quod ipsa (dg: Elizabeth) #Egidiam# et Zoetam sorores filias dicti 

                         
16 Zie → BP 1179 p 399r 06 di 03-09-1392, uitgifte van 8/9 deel in de Peter 

Schuts Poort. 
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Johannis de Gael quamcito ad annos pubertatis pervenerint ad opus dicti 

Henrici faciet renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 399r 04 di 03-09-1392. 

Johannes zvw Ghibo Willems soen van den Enen droeg over aan Henricus die 

Wilde zv Willelmus Wiltens soen ¼ deel in een b-erfpacht van 14 zester 1 

lopen rogge, Bossche maat, die Henricus die Wilde zv Willelmus gnd Wiltens 

soen dekker beloofd had aan voornoemde Johannes en Rodolphus en Bela, kvw 

voornoemde Ghibo Willems soen, en aan Udemannus die Meester szvw voornoemde 

Ghibo, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Nuenen, ter plaatse gnd Genen Enen, tussen Henricus van den Enen 

enerzijds en Elizabeth van den Enen anderzijds, (2) een beemd, in Nuenen, 

ter plaatse gnd Genen Enen, (3) 3 lopen roggeland en een aangelegen stuk 

eusel, in Nuenen, ter plaatse gnd Genen Enen. 

 

Johannes filius Ghibonis quondam Willems soen van den Enen (dg: unam) 

unam quartam partem ad se spectantem in hereditaria paccione quatuordecim 

sextariorum et unius lopini siliginis mensure de Busco quam paccionem 

Henricus die Wilde filius Willelmi dicti Wiltens soen tectoris promisit 

se daturum et soluturum (dg: Jo) dicto Johanni et Ro[dol]pho et Bele 

liberis dicti quondam Ghibonis Willems soen (dg: hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda) et Udemanno die Meester genero 

eiusdem quondam Ghibonis hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

de et ex domo et orto sitis in parochia de Nuenen in loco dicto tot 

Ghenen Enen inter hereditatem Henrici van den Enen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth van den Enen ex alio atque de et ex prato sito in 

parochia et loco predictis atque de et (verbeterd uit: ex) ex tribus 

lopinatis terre siliginee et pecia pascue dicte eeusel sibi adiacente 

sitis in parochia et loco predictis prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico die Wilde filio Willelmi Wiltens soen cum 

litteris et jure occacione promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Rover et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 399r 05 di 03-09-1392. 

Henricus gnd Hegman en zijn vrouw Cristina dvw Franco Hoefslegers droegen 

over aan Johannes van den Hogenhuze zv voornoemde Cristina het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Cristina heeft, in een huis17 van 2 gebinten, 

met ondergrond, in Den Bosch, in de straat gnd Dravelgas, tussen de stal 

van voornoemde Cristina enerzijds en erfgoed van Johannes Broes soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van Everardus van Onstaden 

en met het andere eind aan erfgoed van Willelmus Waddepoel. De brief 

overhandigen aan Johannes Odeveer. 

 

Henricus dictus Hegman maritus legitimus ut dicebat Cristine sue uxoris 

filie (dg: quon) quondam Franconis Hoefslegers et dicta Cristina cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Cristine competentem in quadam 

domo duarum ligaturarum (dg: si) cum suo fundo sita in Busco in vico 

dicto (dg: Drag) Dravel[gas] inter (dg: hereditatem) #stabulum# dicte 

Cristine ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi die Spilmaker) 

#Johannis Broes soen# ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Everardi de Onstaden et cum reliquo fine ad hereditatem Willelmi 

Waddepoel (dg: ex alio) ut dicebant supportaverunt Johanni (dg: de H) van 

den Hogenhuze filio dicte Cristine promittentes ratam servare. Testes 

datum supra. Tradetur littera Johanni Odeveer. 

 

BP 1179 p 399r 06 di 03-09-1392. 

De broers Johannes en Henricus, kv Johannes van Gael, en Johannes gnd Vos 

van Uden zvw Gerardus gnd Vos van Vechel ev Hadewigis dv voornoemde 

Johannes van Gael, voor zich en voor Laurencius, Goedeldis, Egidia en 

                         
17 Zie → BP 1179 p 400v 08 wo 04-09-1392, uitgifte van dit huis. 
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Zoeta, kv voornoemde Johannes van Gael, en voor Mathijas zvw Johannes gnd 

Spermer van Os ev Elizabeth dv voornoemde Johannes van Gael, gaven uit aan 

Henricus zvw Henricus Matheus 8/9 deel18 uit een stenen poort gnd Peter 

Schuts Poort19, in Den Bosch, in de Orthenstraat, zoals die poort aan wijlen 

Laurencius Boijen behoorde; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

5 pond geld, te betalen aan voornoemde Laurencius, Godeldis, Egidia, Zoeta 

en Mathijas, een helft met Pasen en de andere helft met Kerstmis, voor het 

eerst met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). Voornoemde broers Johannes en 

Henricus en Johannes Vos beloofden dat voornoemde Laurencius, Godeldis20 en 

Mathijas met deze uitgifte zullen instemmen, en dat voornoemde Egidia en 

Zoeta, zodra ze meerderjarig zijn, met de uitgifte zullen instemmen. Voorts 

zullen zij aan voornoemde Henricus de brief geven met het zegel van de stad 

Den Bosch, mbt voornoemde poort, met welke brief voornoemde wijlen 

Laurencius voornoemde poort van de stad Den Bosch verworven had. 

Zouden voornoemde Laurencius, Godeldis, Egidius, Zoeta en Mathias 

voornoemde cijns, geheel of gedeeltelijk, willen verkopen, dan zal 

voornoemde Henricus de koper zijn, en kan hij elk pond voornoemd geld 

terugkopen met 16 pond voornoemd geld. 

 

Johannes Henricus fratres liberi Johannis de Gael et Johannes dictus Vos 

#de Uden# filius quondam Gerardi dicti Vos de Ve[chel] maritus et tutor 

Hadewigis sue uxoris filie dicti [Johannis] #de Gael# pro se et pro 

Laurencio (dg: Gode) Goedelde (dg: liberis dicti Johannis de Gael) Egidia 

et Zoeta liberis dicti Johannis de Gael et pro (dg: Joh) Mathija filio 

quondam Johannis dicti Sp[er]mer de Os marito et tutore legitimo 

Elizabeth sue uxoris filie dicti Johannis de Gael octo nonas partes de 

(dg: quadam) porta lapidea dicta communiter Peter Scuts Port sita in 

Busco (dg: in Busco) in vico Orthensi cum suis attinentiis et jure 

universis (dg: in toto jure quo) #prout# dicta (dg: der) porta cum suis 

attinentiis et jure ad (dg: ...) Laurencium quondam (dg: Boden) Boijen 

spectare consuevit #scilicet dividendo in novem partes etc# ut dicebant 

dederunt ad hereditarium censum [Henrico] filio quondam Henrici Matheus 

ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu quinque librarum 

monete dando (dg: sibi a) dictis (dg: liberis . Mathij) [Laurencio] 

Godeldi Egidie et Zoete et Mathije a dicto Henrico hereditarie mediatim 

(dg: Domini et) pasce et mediatim Remigii #et primo termino pasce 

proxime# ex premissis promittentes super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere (dg: et alter repromisit q) 

promiserunt insuper dicti Johannes Henricus fratres et Johannes Vos 

indivisi super habita et habenda [quod ipsi] dictos Laurencio! Godeldi 

(dg: Egidie Zoe) et Mathije dicte donacioni ad censum facient consentire 

#ratam servare et de premissis promittere warandiam [?et obligationem 

deponere]# et quod ipsi dictas Egidiam et Zo[etam quamcito] ad [annos] 

pubertatis pervenerint facient consentire et perpetue ratam servare #et 

de premissis promittere warandiam et obligationem deponere# (dg: tali 

condicione et alter repromisit) et quod ipsi dicto Henrico litteras de 

sigillo oppidi de [Buscoducis] mencionem de dicta porta facientes #vigore 

quarum dictus quondam Laurencius dictam portam acquisiverat [erga] 

oppidum de Busco# dicto Henrico resignabunt traderent et deliberabunt. 

Quo facto alter repromisit tali condicione annexa [quod] ....... ....... 

quandocumque dicti Laurencius Godeldis Egidius et Zoeta et Mathias seu 

eorum alter dictum censum in parte vel in toto ven[dere voluerit] et 

alienare quod extunc huiusmodi censum seu eius partem (dg: ve) ut sic 

alieis? vendendum et alienandum dictus Henricus (dg: emere) emet ac emere 

[?poterit] ....... quamlibet libram annui census dicte monete pro XVI 

                         
18 Zie → BP 1175 f 077r 02 do 06-05-1395, een nadere belofte (onleesbaar). 
19 Zie ← BP 1179 p 399r 03 di 03-09-1392, overdracht van 1/9 deel in de 

Peter Schuts Poort. 
20 Zie → BP 1179 p 421r 05 ±ma 07-10-1392, {niet afgewerkt contract, waarin} 

Goedeldis dv Johannes van Gael de uitgifte {mogelijk goed wilde keuren}. 
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libris dicte monete semel eis dandis. Testes Rover et Tijt datum tercia 

post Egidii. 

 

BP 1179 p 399r 07 di 03-09-1392. 

Johannes van Gael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gael (dg: pro) prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 399r 08 vr 08-11-1392. 

Mathijas zvw Johannes Spermer van Os ev Elizabeth dv Johannes van Gael 

verklaarde waarschijnlijk iets, en beloofde lasten af te handelen, 

uitgezonderd voornoemde cijns. Zou hij zijn deel van de cijns willen 

verkopen, dan zal voornoemde Henricus dat deel kunnen kopen, elk pond met 

16 pond voornoemd geld. 

 

Mathijas filius quondam Johannis Spermer de Os maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie Johannis de Gael premissa ?dicebat ad ....... 

....... ....... promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto dicto censu #hoc addito# et si ipse imposterum suam partem dicti 

census vendere voluerit et alienare extunc dictus Henricus p...... 

....... (dg: libra pro rata unius libre) libram dicti census pro XVI 

libris dicte monete. Testes Aggere et Walterus datum sexta post Leonardi. 

 

1179 mf6 D 08 p. 400. 

 Quinta post Egidii: donderdag 05-09-1392. 

 Quarta post Egidii: woensdag 04-09-1392. 

 

BP 1179 p 400v 01 do 05-09-1392. 

De brieven overhandigen aan Aleijdis ev voornoemde mr Wolphardus. 

 

Tradentur littere Aleijdi uxori dicti magristri Wolphardi {naast haal 

voor BP 1179 p 400v 02 t/m 07}. 

 

BP 1179 p 400v 02 do 05-09-1392. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan zijn zoon Johannes zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn zoon Johannes gekomen waren na 

overlijden van diens moeder Cristina ev voornoemde mr Wolphardus, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde mr Wolphardus. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis Johanni suo filio de morte quondam Cristine sue matris 

uxoris olim dicti magistri Wolphardi successione advolutis et post mortem 

dicti magistri Wolphardi successione advolvendis quocumque sitis 

supportavit Johanni suo filio promittens ratam servare. Testes Willelmus 

et Neijnsel datum quinta post Egidii. 

 

BP 1179 p 400v 03 do 05-09-1392. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemde goederen aan zijn vader mr 

Wolphardus voor de periode van nu tot Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

De huur is voldaan. Zou voornoemde mr Wolphardus in tussentijd overlijden, 

dan eindigt de verhuur. 

 

Dictus Johannes dicta bona omnia locavit magistro Wolphardo suo patri ab 

eodem (dg: ad spacium) Wolphardo infra hinc et festum nativitatis Domini 

proxime futurum (dg: pro) possidenda promittens ratam servare et 

recognovit sibi a pretio dicte locacionis fore satisfactum tali 

condicione si contingat dictum magistrum Wolphardum interim decedere 

extunc dicta locacio exspirabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 400v 04 do 05-09-1392. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde mr 
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Wolphardus, voor de duur van een jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392). De huur is voldaan. 

 

Dictus Johannes dicta bona omnia locavit dicto magistro Wolphardo ab 

eodem magistro Wolphardo per spacium unius anni a festo nativitatis 

Domini proxime futuro (dg: ultra annum) sine medio sequentis possidenda 

promittens ratam servare et recognovit de pretio locacionis fore 

satisfactum addita sequente. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 400v 05 do 05-09-1392. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde mr 

Wolphardus, voor de duur van een jaar, ingaande Kerstmis over een jaar (do 

25-12-1393). De huur is voldaan. 

 

Dictus Johannes dicta bona omnia locavit dicto magistro Wolphardo ab 

eodem ad spacium unius anni (dg: p) a festo nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum sine medio sequentis possidenda promittens ratam 

servare per totum ut immedate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 400v 06 do 05-09-1392. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde mr 

Wolphardus, voor de duur van diens leven. De huur is voldaan. 

 

Dictus Johannes dicta bona omnia locavit dicto magistro Wolphardo ab 

eodem quamdiu vixerit possidenda promittens ratam et recognovit sibi de 

pretio locacionis fore satisfactum. Testes datum supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 400v 07 do 05-09-1392. 

Voornoemde mr Wolphardus droeg21 al zijn beesten en varend goed over aan 

zijn zoon Johannes, tbv hem en Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen. 

 

Dictus magister Wolphardus omnes suas bestias et bona sua (dg: .) 

pecoralia quecumque quocumque locorum consistentes supportavit Johanni 

suo filio ad opus sui #et ad opus# et Rodolpho Delft filio quondam Jacobi 

Aven soen seu eorum alteri promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 400v 08 wo 04-09-1392. 

Henricus Hegman, zijn vrouw Cristina dvw Franco Hoefslegers en Johannes gnd 

Hogenhuse zv voornoemde Cristina gaven uit aan Johannes gnd Odeveer een 

huis22 van 2 gebinten met ondergrond, in Den Bosch, naast het klooster van 

de Minderbroeders, in de straat gnd Dravelgas, tussen de stal van 

voornoemde Cristina enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Broes soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van Everardus van Onstaden 

en met het andere eind aan erfgoed van Willelmus van Wadepoel, met het 

recht te mogen gebruiken, net zoals voornoemde Henricus, Cristina en 

Johannes van den Hogenhuse dat doen, een deel van een weg, lopend vanaf de 

straat gnd Dravelgas naar voornoemde stal van Cristina, te weten het deel 

dat loopt vanaf de Dravelgas tot aan de achterste stijl van de deur van 

voornoemd huis, met de helft van de wand die staat tussen voornoemd huis en 

het huis van voornoemde Willelmus Wadepoel; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. Noch voornoemde 

Henricus, Cristina en Johannes van den Hogenhuse, noch voornoemde Johannes 

Odeveer mogen iets in of boven voornoemd deel van de weg bouwen. 

 

Henricus Hegman maritus legitimus Cristine sue uxoris filie quondam 

Franconis Hoefslegers et dicta Cristina cum eodem tamquam cum tutore et 

                         
21 Zie → BP 1179 p 487r 11 do 10-10-1392, overdracht van dezelfde goederen. 
22 Zie ← BP 1179 p 399r 05 di 03-09-1392, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
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Johannes dictus Hogenhuse filius dicte Cristine domum duarum ligaturarum 

cum suo fundo sitam in Busco iuxta conventum fratrum minorum in vico 

dicto Dravelgas inter (dg: hereditatem) #stabulum# dicte Cristine ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Broes soen ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Everardi (dg: f) de Onstaden et cum reliquo fine ad 

hereditatem Willelmi de Wadepoel cum pleno jure #libere# utendi similiter 

dictis Henrico Cristine et Johanni van den Hogenhuse quadam (dg: via 

tenden) parte cuiusdam vie tendentis ibidem a dicto vico (dg: dicto) 

Dravelgas vocato ad dictum (dg: dictum) stabulum dicte Cristine (dg: 

scilr) scilicet illa parte dicte vie que pars tendit a dicto vico usque 

ad posteriorem stilam janue dicte domus (dg: ut dicebat) et cum medietate 

parietis consistentis inter dictam (dg: dictam) domum et inter domum 

dicti Willelmi (dg: p) Wadepoel ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt) 

#dederunt ad hereditarium censum# Johanni dicto Odeveer (dg: promittentes 

super indivisi super omnia) ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu XL solidorum monete solvendo (dg: hereditarie mediatim 

nativitatis ex premissis) integraliter dicte Cristine hereditarie 

nativitatis Johannis ex premissis promittentes indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione quod nec dicti Henricus Cristina et Johannes van den Hogenhuse 

nec dictus Johannes Odeveer nunquam edificabunt aliquid (dg: supra) in 

dicta parte dicte vie nec supra eandem partem dicte vie ut ipsi 

recognoverunt et promiserunt mutuo (dg: -r) super omnia. Testes Rover et 

Arnoldus datum quarta post Egidii. 

 

BP 1179 p 400v 09 wo 04-09-1392. 

Voornoemde Johannes Odeveer beloofde aan voornoemde Cristina en Johannes 

van den Hogenhuse 45 Hollandse gulden of de waarde uiterlijk met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Johannes Odeveer promisit dictis Cristine et Johanni van den 

Hogenhuse XLV Hollant gulden seu (dg: d) valorem (dg: ad) infra hinc et 

festum Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 400v 10 wo 04-09-1392. 

Walterus Holle van Vlimen en Henricus zvw Henricus Matheus beloofden aan 

Johannes Vinninc goudsmid, tbv hem en Goeswinus Steenwech, 50 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Walterus Holle de Vlimen et Henricus filius quondam Henrici (dg: Mau) 

Matheus (dg: soen) promiserunt indivisi super omnia Johanni Vinninc 

aurifabro ad opus sui et ad opus Goeswini Steenwech L Hollant gulden seu 

valorem ad (dg: na) monitionem persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 400v 11 wo 04-09-1392. 

Ghisbertus zvw Rutgherus van Vlimen smid ev Jutta dvw Mijchael zvw Johannes 

Templere de oudere van Boert gaf uit aan Henricus zvw voornoemde Mijchael 

alle erfgoederen die aan voornoemde Ghisbertus en zijn vrouw Jutta gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Jutta, gelegen onder 

Nuenen; de uitgifte geschiedde voor de lasten die de ouders van Jutta 

daaruit hadden, en thans voor een n-erfpacht van 26 lopen rogge, maat van 

Nuenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(ma 02-02-1394). 

 

Ghisbertus filius quondam Rutgheri de Vlimen #faber# maritus #et# tutor 

legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie quondam Mijchaelis filii 

quondam Johannis Templer[e] senioris de Boert omnes hereditates sibi et 

dicte Jutte de morte quondam parentum dicte Jutte successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Nuenen sitas ut dicebat ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico filio dicti quondam Mijchaelis ab 
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eodem hereditarie possidendas pro oneribus que parentes dicte Jutte 

exinde solvere de jure consueverunt dandis sibi ab alio hereditarie 

terminis solucionis ad hoc debitis et consuetis atque pro hereditaria 

paccione XXVI lopinorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis (dg: et in B) et pro primo termino (dg: 

nativitatis) a purificationis proxime ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam (dg: et a) pro premissis (dg: et pro) et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promiserunt super omnia 

#(dg: .......)# sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 400v 12 ±wo 04-09-1392. 

Johannes zvw Mijchael zvw Johannes Tempeleer de oudere van Boert gaf uit 

aan zijn broer Henricus zvw voornoemde Mijchael alle erfgoederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van de ouders van eerstgenoemde Johannes, 

gelegen in Nuenen; de uitgifte geschiedde voor de lasten die de ouders van 

eerstgenoemde Johannes daaruit hadden en thans voor een n-erfpacht van 14 

lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, voor het 

eerst over een jaar. 

 

Johannes filius quondam Mijchaelis filius! quondam Johannis Tempeleer 

senioris de Boert omnes hereditates sibi de morte (dg: d) quondam 

parentum primodicti Johannis successione (dg: ...) advolutas quocumque 

locorum in parochia de Nuenen sitas ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico suo fratri filio dicti quondam Mijchaelis ab eodem 

hereditarie possidendas pro oneribus que dicti parentes (dg: d) 

primodicti Johannis exinde de jure solvere consueverunt annuatim dandis 

etc atque pro hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de 

Nuenen danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino 

a purificationis proxime futuro ultra annum et in parochia de Nuenen 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et (dg: super) promisit super 

habita et habenda sufficientem facere. Testes [datum supra]. 

 

BP 1179 p 400v 13 ±wo 04-09-1392. 

Voornoemde Johannes machtigde Ghibo zvw Rutgerus van Vlimen voornoemde 

pacht te manen. 

 

Dictus Johannes dedit potestatem Ghiboni filio quondam Rutgeri de Vlimen 

potestatem monendi dictam paccionem usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 400v 14 ±wo 04-09-1392. 

Arnoldus gnd Tolinc droeg over aan Lambertus van Moudewijc een b-erfcijns 

van 16 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, naast de Jodenpoort, tussen erfgoed van Willelmus 

Bresser enerzijds en erfgoed van Henricus van Haren anderzijds, naast het 

erfgoed van voornoemde Willelmus 44¾ voet lang, strekkend vanaf het einde 

van het erfgoed van voornoemde Henricus van Haren tot aan de kelder in 

voornoemd huis, met geheel de wand die staat tussen voornoemd huis en 

voornoemde kelder, (2) een stukje erfgoed, aldaar, op het water, tussen de 

oude stadsmuur enerzijds en voornoemd water anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van voornoemde Henricus van Haren en met het andere 

einde aan erfgoed van voornoemde Arnoldus Tolinc, 14¾ voet lang, af te 

meten vanaf voornoemd erfgoed van Henricus van Haren tot aan erfgoed van 

voornoemde Arnoldus Tolinc {p.401}, welke erfgoederen voornoemde Arnoldus 

uitgegeven had aan zijn schoonzoon Henricus van Moudewijc den Plaetmaker 

voor voornoemde cijns van 16 pond. 

 

Arnoldus (dg: f) dictus Tolinc hereditarium censum sedecim librarum 

monete #quem habet# solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 
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Domini de et ex domo et area sita in Busco in vico selliparorum iuxta 

portam Judeorum inter hereditatem Willelmi (dg: ?p) Bresser ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Haren ex alio et que domus et area continet 

in (dg: longitudine) longitudine iuxta hereditatem dicti Willelmi (dg: 

XLI q) XLV pedatas minus quarta parte unius pedate et que domus et area 

(dg: con) tendit a fine dicte hereditatis Henrici de Haren predicti 

#usque# (dg: ad) ad penu in dicta domo et area consistens simul cum 

integro pariete stante inter dictam domum et inter dictum penu atque #ex# 

particula hereditatis sitam! ibidem supra aquam inter antiquum murum 

oppidi de Busco ex uno et inter (dg: aq) dictam aquam ex alio tendente 

cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici de Haren et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Arnoldi Tolinc et que particula hereditatis iamdicta 

continet in longitudne XV pedatas minus quarta parte unius pedate 

mensurando a dicta hereditate dicti Henrici de Haren usque hereditatem 

dicti Arnoldi Tolinc 

 

1179 mf6 D 09 p. 401. 

 Quinta post Egidii: donderdag 05-09-1392. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1392. 

 

BP 1179 p 401r 01 ±wo 04-09-1392. 

quas hereditates predictas dictus Arnoldus dederat ad censum (dg: Nijch) 

Henrico de Moudewijc den Plaetmaker suo genero pro dicto censu sedecim 

librarum prout in litteris hereditarie supportavit (dg: ...) Lamberto de 

Moudewijc cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 401r 02 ±wo 04-09-1392. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan zijn schoonvader voornoemde Arnoldus 

Tolinc een n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Lambertus promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo Tolinc 

suo socero hereditarium censum VIII librarum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johanis ex premissis promittens #super omnia# 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 401r 03 ±wo 04-09-1392. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan Gerardus die Ledige een n-erfcijns van 4 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit voornoemde onderpanden. 

 

Dictus Lambertus promisit se daturum et soluturum Gerardo die Ledige 

hereditarium censum IIIIor librarum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis [ex] premissis promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 401r 04 ±wo 04-09-1392. 

(dg: Yda wv Willelmus gnd Loijer: haar deel in). 

 

(dg: Yda relicta quondam Willelmi dicti Loijer cum tutore totam partem et 

omne jus sibi competentes in). 

 

BP 1179 p 401r 05 do 05-09-1392. 

Yda wv Willelmus gnd Loijer droeg over aan haar zoon mr Jacobus Groij haar 

deel in alle goederen van Hermannus zv Bollekinus zvw een zekere Theij van 

Os en van zijn voornoemde vader Bollekinus, overgedragen aan voornoemde mr 

Jacobus Groij, zv voornoemde Yda en wijlen Willelmus Loijer, en aan 

Willelmus zvw voornoemde Willelmus Loijer. 
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Yda relicta quondam Willelmi dicti Loijer (dg: bona) #cum tutore totam 

partem et omne jus sibi competentes in# omnibus bonis Hermanni filii 

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

patris supportatis magistro Jacobo #Groij# filio #dicte Yde et# dicti 

quondam Willelmi Loijer et Willelmo filio dicti quondam Willelmi Loijer 

prout in litteris supportavit dicto magistro Jacobo suo filio promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Willelmus et Neijnsel datum quinta post 

Egidii. 

 

BP 1179 p 401r 06 do 05-09-1392. 

Voornoemde Yda wv Willelmus gnd Loijer droeg over aan haar zoon mr Jacobus 

Groij (1) een b-erfcijns23 van 23 schelling, een helft te betalen met 

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

wijlen Ghibo gnd Grigens, in Den Bosch, in de Orthenstraat, welke cijns aan 

voornoemde Yda was overgedragen door Boudewinus gnd Otten soen zvw Ghibo 

gnd Wouters soen bvw Arnoldus gnd Cnode, (2) een b-erfpacht van 2 zester 

gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker gnd die 

Varendonk, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, beiderzijds tussen Johannes 

Roetaert, welke akker eertijds was van Arnoldus gnd Liben soen, welke pacht 

aan voornoemde Yde was verkocht door Jacobus gnd van Vrilichoven. 

 

Dicta Yda cum tutore hereditarium censum viginti trium (dg: librarum) 

#solidorum# solvendum (dg: pro u) anno quolibet hereditarie pro una 

medietate Domini et pro reliqua medietate Johannis de domo et area 

Ghibonis quondam dicti Grigens sita in Busco in vico Orthensi supportatum 

dicte Yde a Boudewino dicto Otten soen filio quondam Ghibonis dicti 

Wouters soen fratris quondam Arnoldi dicti Cnode prout in litteris 

supportavit magistro Jacobo #Groij# suo filio [cum] litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

atque hereditariam paccionem duorum sextariorum ordei mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex quodam agro terre dicto 

communiter die Varendonc sito in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lijemd inter hereditatem Johannis Roetaret! ex utroque latere 

coadiacentem et qui ager terre predictus fuit (dg: q) dudum Arnoldi dicti 

Liben soen venditam dicte Yde a Jacobo dicto de Vrilichoven prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: jse fi) magistro Jacobo #Groij# suo 

filio cum litteris et jure promittens cum tutore ut #p....# immediate. 

 

BP 1179 p 401r 07 do 05-09-1392. 

Voornoemde Yda wv Willelmus gnd Loijer droeg over aan haar zoon mr Jacobus 

(1) een b-erfcijns van 47 schelling 6 penning geld, een helft te betalen 

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

huis en erf, in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van 

Johannes Palken enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Volcwijc anderzijds, 

welke cijns aan haar was overgedragen door Johannes Kersmaker de jongere, 

(2) een b-erfcijns van 23 schelling 9 penning, gaande uit een huis en erf 

van Henricus gnd Moelner timmerman, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, 

welke cijns aan voornoemde Yda was overgedragen door voornoemde Johannes 

Kersmaker de jongere. 

 

Dicta Yda cum tutore hereditarium censum quadraginta (dg: septem) septem 

solidorum et sex denariorum monete solvendum (dg: hereditarie) mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et aree site in Busco in 

vicum! dictum Buerde inter hereditatem Johannis Palken ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Volcwijc ex alio supportatum sibi a Johanne 

Kersmaker juniore prout in litteris atque hereditarium censum (dg: 

viginti se) viginti trium solidorum et novem #denariorum# solvendum 

hereditarie ex domo et area Henrici dicti Moelner carpentatoris sita in 

Busco ad vicum dictum Boerde supportatum dicte Yde a (dg: Jo) dicto 

                         
23 Zie → BP 1180 p 480v 08 do 08-07-1395, overdracht van de cijns. 
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Johanne Kersmaker juniore prout in litteris supportavit magistro Jacobo 

suo filio cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens cum tutore 

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

 

BP 1179 p 401r 08 do 05-09-1392. 

Johannes Vrieze bakker zvw Rodolphus van der Hazeldonc verkocht aan 

Johannes van Zanbeke nzvw Theodericus van Zanbeke een n-erfpacht24 van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 01-10-1393), gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den 

Bosch, op het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Cristianus 

bakker enerzijds en erfgoed van Arnoldus Snoecke anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond (dg: voornoemd geld). 

Voornoemde pacht gaat direct na overlijden van Johannes gnd Teije nzvw 

Henricus Teije over naar verkoper, als die dan leeft, en anders naar zijn 

erfgenamen. 

Voornoemde pacht mag, na overlijden van voornoemde Johannes Teije niet meer 

door de koper of zijn erfgenamen gemaand worden. 

 

Johannes Vrieze (dg: pistor) pistor filius quondam Rodolphi van der 

Hazeldonc hereditarie vendidit Johanni de (dg: Zan) Zanbeke filio 

naturali quondam Theoderici de Zanbeke hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pu) 

Remigii et pro primo termino solucionis a Remigii proxime futuro ultra 

annum ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in (dg: vi) fine 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Cristiani Pistoris ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Snoecke ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu quinque librarum (dg: dicte monete) exinde solvendis et 

sufficientem tali (dg: cond) condicione quod dicta paccio duorum modiorum 

siliginis statim post decessum Johannis dicti Teije filii naturalis 

quondam Henrici Teije pleno jure et integraliter ad dictum venditorem si 

idem Johannes (dg: Ve) Vrieze venditor protunc vixerit alioquin ad eius 

heredes devolvetur et quod dicta hereditaria paccio statim post decessum 

dicti Johannis Teije nunquam peteritur nec monebitur nec prosequitur a 

dicto emptore nec ab eius heredibus et successoribus (dg: ut dictus 

quoque extunc scilicet statim post decessum dicti Johannis Vrieze 

predicte littere erunt sine valore et firmitate #robore# ut dictus emptor 

recognovit et super habita et habenda repromisit dictus venditor 

repromisit promisit insuper ins dictus Johannes de Zanbeke emptor super 

habita et habenda quod ipse dictum venditorem ab omni impeticione fienda 

de post decessum dicti Johannis Teije occacione dicte paccionis duorum 

modiorum siliginis quitabit et relevabit). Testes Rover et Neijnsel datum 

quinta post Egidii. 

 

BP 1179 p 401r 09 do 05-09-1392. 

Een brief maken van voornoemde voorwaarde. 

 

Et fiet littera de (dg: ..) dicta condicione et repromissione. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 401r 10 ±do 05-09-1392. 

Broeder Johannes Dar. 

 

Frater Johannes Dar. 

 

                         
24 Zie → VB 1799 f 092r 04, ma 11-01-1395, Jan van Zanbeke natuerlijc soen 

wilner Dircs van Zanbeke was gericht aen huus ende erve gelegen in 

tsHertogenbossche aen dat Hijnthamereijnde tusschen den erve Corstiaens 

Beckers ende tusschen den erve Arts Snoecs overmids gebrec van erfpacht die 

hij dair aen heeft. 
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BP 1179 p 401r 11 do 12-09-1392. 

Broeder Johannes Dargartmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes Ridder van Berlikem met zijn goederen. 

 

Frater Johannes Dargartmaker omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Ridder de Berlikem cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. 

Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 401r 12 do 12-09-1392. 

Emondus van Zoelen en Johannes van Gheffen beloofden aan de secretaris, tbv 

Thomas Asinarius etc, 30 Gelderse gulden met Sint-Martinus aanstaande (ma 

11-11-1392; 18+31+11=60 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: ...) Emondus de Zoelen et Johannes de Gheffen promiserunt mihi ad 

opus Thome Asinarii (dg: A) etc XXX Gelre gulden ad Martini proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Rover et (dg: Ge) Neijnsel datum 

supra quinta post Egidii. 

 

BP 1179 p 401r 13 do 12-09-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
 

?Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 401r 14 do 12-09-1392. 

De broers Godefridus, Johannes, Nijcholaus, Zegherus en Gerardus, kvw 

Godefridus van der Hoppeneijken, droegen over aan Johannes zv Johannes die 

Koc zvw Godefridus van Ghemert de helft, die aan hen en hun zuster 

Luijtgardis behoort, in een stuk land, gnd Melijs Roedeken, in Sint-

Oedenrode, naast het kruis aldaar, welk stuk land Johannes Coelborne van 

Rode verworven had van Hermannus van der Molen. Voornoemde Luijtgardis zal, 

zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Godefridus Johannes Nijcholaus Zegherus et Gerardus fratres liberi 

quondam Godefridi van der Hoppeneijken medietatem ad se et ad Luijtgardem 

suam sororem spectantem in quadam pecia terre vocata (dg: ..) Melijs 

Roedeken sita in parochia de Rode iuxta crucem ibidem consistentem [quam 

peciam] terre Johannes Coelborne de Rode erga Hermannum van der Molen 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni filio 

Johannis die Koc filii quondam Godefridi de Ghemert promittentes super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum et quod ipsi dictam 

Luijtgardem quamcito ad annos pubertatis [pervenerit] ad opus dicti 

Johannis (dg: facie) filii Johannis Koc facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 401r 15 do 12-09-1392. 

Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen en haar zoon Amelius verkochten aan 

Jacobus zvw Willelmus van Heze 13 hont 20 roeden land, in een kamp dat aan 

voornoemde Elizabeth, haar zoon Amelius en Willelmus Bernts soen behoort, 

welk kamp ligt in Lith, ter plaatse gnd die Lange Weide, tussen Reijmboldus 

Dircs soen enerzijds en Metta van Maren anderzijds, belast met 

grondcijnzen, dijken, zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Elizabeth filia quondam Amelii dicti Meijssen cum tutore et Amelius eius 

filius tredecim hont et XX virgatas terre #ad se spectantes# (dg: ....... 

parochia de Lijt ad locum dictum op die Lange Weijde) in quodam campo 

(dg: ca) spectante ad dictos Elizabeth et Amelium eius filium et 

Willelmum Bernts soen spectante (dg: sito) qui campus situs est in 

parochia de Lijt (dg: in) #ad# locum dictum dicti die Lange Weijde et qui 

campus situs est [inter] hereditatem Reijmboldi Dircs soen ex uno et 

inter hereditatem Mette de Maren ex alio ut dicebant prout ibidem site 
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sunt et ad dictum quondam [Amelium] Meijssen soen spectare consueverunt 

hereditarie vendiderunt Jacobo filio quondam Willelmi de Heze 

promittentes cum tutore (dg: w) super omnia warandiam et [aliam 

obligationem deponere) exceptis censibus dominorum fundi et aggeribus #et 

Zegediken# aqueductis et fossatis ad premissa premissa de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 D 10 p. 402. 

 Quinta post Egidii: donderdag 05-09-1392. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 06-09-1392. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 07-09-1392. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 09-09-1392. 

 

BP 1179 p 402v 01 do 05-09-1392. 

Gerardus van Vladeracken beloofde aan Cristianus bakker 41 Gelderse gulden 

of de waarde, 1/3 deel te betalen met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-

1393), 1/3 deel met Pinksteren over een jaar (zo 07-06-1394) en 1/3 deel 

met Pinksteren over twee jaar (zo 30-05-1395). 

 

Gerardus de Vladeracken promisit (dg: Gc) Cristiano pistori XLI Gelre 

gulden seu valorem pro una tercia parte penthecostes #proxime futuro# pro 

secunda tercia parte a penthecostes proxime futuro ultra annum et pro 

ultima tercia parte a festo penthecostes proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes Rover et Neijn[sel] datum quinta post Egidii. 

 

BP 1179 p 402v 02 do 05-09-1392. 

Arnoldus Steijmpel droeg over aan Erenbertus zv Johannes Erenbrechts soen 

van Kessel 26 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Lambertus van der Laer. 

 

Arnoldus Steijmpel viginti sex aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos sibi a Lamberto van der Laer prout in litteris 

supportavit Erenberto filio Johannis Erenbrechts soen de Kessel cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 03 do 05-09-1392. 

Willelmus van Mulsen verkocht aan Gerardus Mesmaker zvw Henricus van Vessem 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, voor 

het eerst over een jaar (wo 17-09-1393), gaande uit een huis, erf en tuin 

van verkoper, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat 

naar de stadsmuur, tussen erfgoed van Nijcholaus Rover enerzijds en erfgoed 

van wijlen Arnoldus Bac die Spilmaker anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 5 schelling 9 penning voornoemd geld 

aan de priesters en kerk van Den Bosch. 

 

Willelmus de Mulsen hereditarie vendidit Gerardo Mesmaker filio quondam 

(dg: G) Henrici de Vessem hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Lamberti et primo termino #a# Lamberti proxime 

futuro ultra annum ex domo area et orto dicti venditoris sitis in Busco 

in vico tendente a vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco inter 

hereditatem Nijcholai Rover (dg: et in) ex uno et inter hereditatem 

quondam Arnoldi Bac die Spilmaker ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam ex premissis et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu quinque solidorum et novem (dg: 

de) #denariorum# dicte monete presbitris et ecclesie de Busco exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 04 do 05-09-1392. 

Gerardus van Vladeracken beloofde aan Johannes van Neijnsel 32 oude 

schilden, 1/3 deel te betalen met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393), 

1/3 deel met Pinksteren over een jaar (zo 07-06-1394) en 1/3 deel met 
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Pinksteren over 2 jaar (zo 30-05-1395). 

 

Gerardus de Vladeracken promisit (dg: Cristiano) Johanni de Neijnsel 

XXXII aude scilde #seu valorem# pro una tercia parte in festo 

penthecostes proxime futuro pro secunda tercia parte a festo penthecostes 

proxime futuro ultra annum et pro ultima (dg: eius) tercia parte a festo 

penthecostes proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes 

Willelmus et Rover datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 05 do 05-09-1392. 

Johannes van Neijnsel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus van Berkel met zijn goederen. 

 

Johannes de Neijnsel omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Gerardum de Berkel cum suis bonis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 06 do 05-09-1392. 

Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen droeg al zijn beesten en varend goed 

over aan Adam van Mierde. 

 

Johannes filius magistri Wolphardi de Ghiessen omnes suas bestias et 

pecoralia bona sua quecumque quocumque locorum consistentes supportavit 

Ade de Mierde promittens ratam servare. Testes (dg: datum) Willelmus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 07 do 05-09-1392. 

Danijel van Beke en Johannes van Ghemert beloofden aan Walterus gnd Wellen 

van Lijt 20 Gelderse gulden of de waarde en 12 gemene plakken met 

Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Danijel de Beke et Johannes de Ghemert promiserunt Waltero dicto Wellen 

de Lijt XX Gelre gulden seu valorem et XII (dg: communes p) gemeijn 

placken ad penthecostes proxime (dg: pers) futurum persolvendos. Testes 

Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 08 do 05-09-1392. 

(dg: De eerste zal Johannes schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit Joh alium indempnem). 

 

BP 1179 p 402v 09 do 05-09-1392. 

Voornoemde Danijel van Beke en Gerardus zvw Conrardus Writer beloofden 

Johannes van Ghemert schadeloos te houden. 

 

+. 

Dictus Danijel et Gerardus filius quondam Conrardi Writer promiserunt 

Johannem de Ghemert indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 10 do 05-09-1392. 

Voornoemde Danijel van Beke beloofde voornoemde Gerardus zvw Conrardus 

Writer schadeloos te houden. 

 

+. 

Danijel predictus promisit dictum Gerardum indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 11 vr 06-09-1392. 

Arnoldus van Ghele en Jacobus, kvw Egidius van Ghele, beloofden aan 

Johannes La Franco, tbv Franco Warnelle, poorter in Maastricht, 200 
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Gelderse gulden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Arnoldus de Ghele (dg: et Egid) et Jacobus (dg: fil) liberi quondam 

Egidii de Ghele promiserunt Johanni (dg: de) La Franco ad opus Franconis 

(dg: Waer) Warnelle oppidani in (dg: s) Traiecto Superiori ducentos Gelre 

gulden ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Arnoldus datum sexta post Egidii. 

 

BP 1179 p 402v 12 vr 06-09-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 402v 13 za 07-09-1392. 

Henricus van Eijcke zv Gerardus van Eijcke en Johannes van den Loe 

beloofden aan Philippus Jozollo 12 oude schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1392; 23+31+11=65 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus de Eijcke filius Gerardi de Eijcke et Johannes van den Loe 

promiserunt Philippo Jozollo XII aude scilde ad Martini proxime 

persolvendos pena I. Testes Willelmus et Arnoldus datum sabbato post 

Egidii. 

 

BP 1179 p 402v 14 za 07-09-1392. 

Henricus Haen zv Theodericus Clercke vernaderde alle erfgoederen, die 

voornoemde Theodericus verworven had van Arnoldus van den Ham, Gerardus van 

Rovoert, Wellinus van den Bossche en Daniel gnd Scouthen. De ander week. En 

hij droeg weer over. 

 

Henricus Haen filius Theoderici Clercke prebuit ad redimendum (dg: 

hereditates) omnes hereditates quas dictus Theodericus erga Arnoldum van 

den Ham Gerardum de Rovoert (dg: ?per) Wellinum van den Bossche et 

Danielem dictum Scouthen acquisiverat quocumque locorum sitas ut dicebat 

et alter cessit et reportavit. Testes (dg: d) Willelmus et Arnoldus datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 402v 15 za 07-09-1392. 

Ghibo Pigge verkocht aan Petrus Pigge een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Venloen, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een huis 

en tuin, in Venloen, tussen Henricus Pigge bv voornoemde verkoper enerzijds 

en Petrus Cleijnael anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Ghibo Pigge hereditarie vendidit Petro Pigge hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de (dg: Loe W...) Venloen solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradere ex domo et orto 

ipsius venditoris sitis in parochia de Venloen inter hereditatem Henrici 

Pigge fratris dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Petri 

Cleijnael ex alio (dg: atq) ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem !censu domini fundi prius inde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Tijt et Arnoldus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 402v 16 ma 09-09-1392. 

Gerardus van Vladeracken droeg over aan Willelmus van Audenhoeven (1) een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, aan hem overgedragen door Ghisbertus gnd Vette zvw 

Elijas zvw Arnoldus gnd Veren Berthen soen, (2) een b-erfcijns van 20 

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

Sint-Jan, aan hem verkocht door Egidius gnd van Eijmerre zvw Arnoldus gnd 

der Kijnder alias gnd Wolphaerts, (3) een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

Henricus zvw Henricus gnd Werner beloofd had aan Johannes zvw Johannes van 
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Dommellen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Gerardus Mesmaker enerzijds en erfgoed van Theodericus Sceerre? 

anderzijds, van welke cijns Willelmus Coptiten tbv voornoemde Gerardus van 

Vladeracken afstand had gedaan, en welke cijns nu aan voornoemde Gerardus 

behoort, (4) een b-erfcijns van 40 schelling, een helft te betalen met 

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

Bosch, achter een huis en erf van Franco Hoefslager poorter van Den Bosch, 

welke cijns aan voornoemde Franco Hoefslager was verkocht door Nijcholaus 

gnd Seelmaker, en welke cijns na erfdeling aan voornoemde Gerardus van 

Vladeracken gekomen was, (5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Gerardus, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, naast erfgoed van Walterus van Oekel. 

Voornoemde Willelmus zal bij de deling van de goederen die voornoemde 

Gerardus en diens vrouw Elizabeth zullen nalaten, in plaats van voornoemde 

cijnzen {niet verder afgewerkt contract}. 

De cijnzen uitschrijven in 4 brieven. 

 

Notum quod ponetur in IIII litteris de quolibet censu una littera ....... 

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

Gerardus de Vladeracken hereditarium censum censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis supportatum 

sibi a Ghisberto dicto Vette filio quondam Elije filii quondam Arnoldi 

dicti Veren Berthen soen prout in litteris item hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie termino! solucionis 

predictis venditum sibi a (dg: G) Egidio dicto de Eijmerre filio quondam 

Arnoldi dicti der Kijnder alias dicti Wolphaerts prout in litteris atque 

hereditarium quatuor librarum monete quem Henricus filium! quondam 

Henrici dicti Werner promisit se daturum et soluturum Johanni filio 

quondam Johannis de Dommellen hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Gerardi Mesmaker ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Sceer[re?] ex alio prout in litteris et (dg: #super# quo censu quatuor 

librarum mo) super quo censu Willelmus Coptiten ad opus dicti Gerardi de 

Vladeracken renunciaverat et qui census IIIIor librarum nunc ad dictum 

Gerardum pertinet atque hereditarium censum quadraginta solidorum 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et 

area sita in Busco retro domum et aream Franconis Hoefslager burgensis in 

Busco (dg: pro f) venditum dicto Franconi Hoefslager a Nijcholao dicto 

(dg: Soe Seeln) Seelmaker prout in litteris et qui census XL solidorum 

dicto Gerardo de Vladeracken mediante hereditaria divisione prius habita 

inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris 

quas (dg: d) vidimus continetur #+ {BP 1179 p 402v 17 invoegen}# 

hereditarie supportavit Willelmo de Audenhoeven (dg: #?suo# cum J 

Cristina sua uxore filia dicti Gerardi #nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco# cum litteris et jure occacione premissorum promittens nomine dotis 

ad jus oppidi etc promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) et cum dicta littera divisionis et ....... promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promittens super omnia 

warandiam prestare de dicta paccione unius modii (dg: sig) siliginis. 

Testes Tijt et Arnoldus datum secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 402v 17 ma 09-09-1392. 

{invoegen in BP 1179 p 402v 16}. 

+ atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco ex (dg: omnibus bonis 

diti Gerardi) domo et area dicti Gerardi sita in Busco in vico tendente a 

vico Vuchtensi versus forum piscium contigue iuxta hereditatem Walteri de 

Oekel. 
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BP 1179 p 402v 18 ma 09-09-1392. 

{toegevoegd aan BP 1179 p 402v 16}. 

tali condicione si dictus Willelmus imposterum ad divisionem faciendam de 

bonis que dictus Gerardus et Elizabeth eius uxor in sua morte post se 

relinquent venire voluerit et ea condividere extunc dictus Willelmus loco 

dictorum censuum. 

 

1179 mf6 D 11 p. 403. 

 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 10-09-1392. 

 Quarta post nativitatis Marie: woensdag 11-09-1392. 

 anno MCCC nonagesimo secundo mensis septembris die XI: 

  woensdag 11-09-1392. 

 

BP 1179 p 403r 01 ma 09-09-1392. 

Willelmus van Audenhoeven verklaarde, met zijn vrouw Cristina dv Gerardus 

van Vladeracken, ontvangen te hebben van voornoemde Gerardus 200 Gelderse 

gulden en 100 Hollandse gulden, in plaats van erfgoed, en hij beloofde bij 

de deling van de goederen die voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth 

zullen nalaten, dit bedrag of de waarde in te brengen. 

 

Willelmus de Audenhoeven palam recognovit se recepisse a Gerardo de 

Vladeracken CC Gelre gulden #et centum Hollant gulden# cum Cristina sua 

uxore filia dicti [Gerardi] loco hereditatis et tamquam hereditates et 

promisit super omnia dicto Gerardo ad opus aliorum heredum #dicti 

Gerardi# quod si ipse ipse Willelmus #seu sui heredes# ad divisionem 

faciendam de bonis que dictus Gerardus [et] Elizabeth eius uxor in sua 

morte post se relinquent venire voluerit et ea condividere quod (dg: 

ipse) extunc ipse Willelmus vel sui heredes ad huiusmodi divisionem 

importabunt CC Gelre gulden #et centum Hollant gulden# seu valorem. 

Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 403r 02 ma 09-09-1392. 

Gerardus van Vladeracken schonk aan Willelmus van Audenhoeven en diens 

vrouw Cristina dv voornoemde Gerardus (1) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Gerardus, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, naast erfgoed van Walterus van Oekel, (2) 

de helft van een hoeve van wijlen Fredericus Bakker en Johannes Coptiten, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel. 

 

Gerardus de Vladeracken hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et area 

dicti Gerardi sita in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus 

forum piscium contigue iuxta hereditatem Walteri de Oekel atque (dg: 

predictam ma) medietatem (dg: ad d) cuiusdam mansi quondam Frederici 

pistoris (dg: siti in p) Johannis Coptiten siti in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Berkel cum suis attinentiis ut dicebat supportavit Willelmo 

de Audenhoeven cum (dg: Elizabeth) #Cristina sua uxore filia dicti 

Gerardi nomine dotis ad jus oppidi etc promittens warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 403r 03 ma 09-09-1392. 

Voornoemde Willelmus van Audenhoeven verklaarde dat voornoemde Gerardus hem 

alle goederen heeft gegeven, die hij aan hem en aan zijn vrouw Cristina dv 

voornoemde Gerardus beloofd had. 

 

Dictus Willelmus (dg: promisit) palam recognovit id fore factum per 

dictum Gerardum de omnibus bonis sibi per dictum Gerardum cum Cristina 

sua uxore filia dicti Gerardi pridem promissis nomine dotis etc 

proclamans inde quitum salvis sibi (dg: supp) supportacionibus (dg: sib 

per) sibi per dictum Gerardum hodierno die factis (dg: ut d) in suo 
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vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 403r 04 ma 09-09-1392. 

Ghisbertus, Johannes en Hilla, kv Johannes van Eijke, droegen over aan 

Henricus Kersmaker alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van Ghibo van Eijke en diens vrouw Hilla, grootouders van voornoemde 

kinderen. 

 

Ghisbertus Johannes et Hilla liberi Johannis de Eijke cum tutore omnia 

bona ipsis de morte quondam Ghibonis de Eijke et Hille eius uxoris avi et 

avie dictorum liberorum successione hereditarie advoluta ut dicebat 

hereditarie supportaverunt Henrico Kersmaker promittentes #cum tutore# 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Aa et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1179 p 403r 05 ma 09-09-1392. 

Voornoemde Henricus Kersmaker beloofde voornoemde kinderen, erfg vw 

Johannes van Eijke en hun goederen schadeloos te houden van schulden, 

pachten en cijnzen, die Ghibo van Eijke en diens vrouw Hilla aan 

verschillende mensen verschuldigd waren. De brief overhandigen aan Aleidis 

van Eijke. 

 

Dictus Henricus Kersmaker promisit super omnia quod ipse dictos liberos 

et heredes quondam Johannis de Eijke et eorum bona ab omnibus debitis et 

paccionibus #ac censibus# quos Ghibo de Eijke et Hilla eius uxor solvere 

tenebantur (dg: ut dicebat) personis quibuscumque #quitabit# indempnes 

servabit. Testes datum ut supra. Detur Aleidi de Eijke. 

 

BP 1179 p 403r 06 ma 09-09-1392. 

Voornoemde Henricus Kersmaker beloofde aan Aleidis wv Johannes van Eijcke 

28 gulden, 35 plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met 

Kerstmis (wo 25-12-1392) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1393). De brief overhandigen aan Aleidis van Eijke. 

 

Dictus Henricus Kersmaker promisit super omnia (dg: Ghisberto Johanni et 

Hille liberis quondam Johannis de Eijke) #Aleidi relicte Johannis de 

Eijcke# XXVIII (dg: Gelre) gulden #scilicet# (dg: .. pro quolibet) XXXV 

placken #pro quolibet# (dg: vel valorem) mediatim (dg: nad) Domini et 

mediatim pasche proxime persolvendos. Testes datum ut supra. Detur Aleidi 

de Eijke. 

 

BP 1179 p 403r 07 ma 09-09-1392. 

Henricus van Werthuijsen en Henricus van Gravia beloofden aan Philippus 

Jozollo 24 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392; 

21+31+11=63 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus de Werthuijsen et Henricus de Gravia promiserunt Philippo 

Jozollo XXIIII aude scilde ad Martini proxime persolvendos pena II. 

Testes Willelmus et Rover datum ut supra Willelmus dixit. 

 

BP 1179 p 403r 08 ma 09-09-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit IX solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 403r 09 ma 09-09-1392. 

Johannes Herinc zv Johannes beloofde aan Johannes van den Hovel Zerijs soen 

10½ Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

betalen. 
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Johannes Herinc filius Johannis promisit Johanni van den Hovel Zerijs 

soen XJ Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. 

Testes Willelmus et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 403r 10 di 10-09-1392. 

Rodolphus Sorghe ev Jutta dv Willelmus zvw Lucas van Erpe maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 12 mud rogge, die voornoemde 

Willelmus geschonken had aan voornoemde Rodolphus en Jutta. 

 

Rodolphus Sorghe maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris 

filie Willelmi filii quondam Luce de Erpe hereditariam paccionem duodecim 

modiorum siliginis (dg: mensure) quam dictus Willelmus dicto Rodolpho cum 

dicta Jutta nomine dotis promiserat ut dicebat monuit de tribus annis. 

Testes Aa et Rover datum 3a post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 403r 11 di 10-09-1392. 

Johannes van Eijcke zv Willelmus gnd van Stripe verklaarde dat Hilla wv 

Johannes gnd Hadewigen van Mierde, en niemand anders, 100 mottoen aan hem 

heeft betaald, die voornoemde Johannes Hadewigen beloofd had aan Johannes 

van Eijcken. Ter meerdere zekerheid droeg voornoemde Johannes van Eijcke 

voornoemde brief over aan voornoemde Hilla. De brief overhandigen aan hem 

of aan voornoemde Johannes van Eijcke. 

 

Solvit. 

Johannes de Eijcke filius Willelmi dicti de Stripe palam recognovit sibi 

per Hillam relictam quondam Johannis dicti Hadewigen (dg: soen) de Mierde 

et neminem alium persolutos centum aureos denarios communiter mottoen 

vocatos boni auri et iusti ponderis quos dictus Johannes Hadewigen 

promiserat dicto Johanni de Eijcken prout in litteris et ad maiorem 

evidenciam dictus Johannes de Eijcke dictas litteras supportavit dicte 

Hille cum jure. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. Tradetur littera 

sibi vel dicto Johanni de Eijcke. 

 

BP 1179 p 403r 12 di 10-09-1392. 

Henricus Bac van Aelst droeg over aan zijn zoon Henricus 36 franken en 27 

dobbel mottoen, geld van Dordrecht, aan hem beloofd door Johannes gnd Wael. 

 

Henricus Bac de Aelst triginta sex aureos denarios communiter francken 

vocatos atque viginti septem aureos denarios ommuniter dobbel mottoen 

vocatos monete Dordratensis promissis sibi a Johanne dicto Wael 

procuratore prout in litteris supportavit Henrico filio suo cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 403r 13 di 10-09-1392. 

Henricus Bac van Aelst droeg over aan zijn zoon Henricus 18 dobbel mottoen, 

geld van Vilvoorde, aan hem beloofd door Johannes gnd Wael. 

 

Henricus (dg: Bac de) Bac de Aelst decem et octo denarios aureos 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Filfordie promissos sibi a 

Johanne dicto Wael prout in litteris supportavit Henrico suo filio cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 403r 14 wo 11-09-1392. 

Arnoldus gnd Groet Art droeg over aan Godefridus van der Straten zvw 

Johannes Mersken en Willelmus zv mr Johannes gnd Clocgieter alle goederen 

van Walterus nzvw Walterus gnd van Hijntham, aan hem gerechtelijk verkocht 

door Godescalcus van Hijntham. 

 

Nota. 

Arnoldus dictus Groet Art omnia bona Walteri filii naturalis quondam 

Walteri dicti de Hijntham vendita sibi a Godescalco de H[ijn]tham per 
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judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

supportavit Godefrido (dg: f) van der Straten filio quondam Johannis 

Mersken et Willelmo filio magistri Johannis dicti (dg: Cloq) Clocgieter 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et tijt datum quarta post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 403r 15 wo 11-09-1392. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Godescalcus van Hijntham 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) en 16 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Godescalco de Hijntham (dg: XVI Hollant gulden 

XXXVI Hollant gulden seu valorem) XX Hollant gulden seu valorem ad festum 

nativitatis Domini proxime futurum et XVI Hollant gulden seu valorem ad 

festum pasce proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 403r 16 wo 11-09-1392. 

Voornoemde Godefridus van der Straten zvw Johannes Mersken en Willelmus zv 

mr Johannes gnd Clocgieter beloofden aan de secretaris, tbv voornoemde 

Walterus nzvw Walterus gnd van Hijntham en al wie het aangaat, al wat ze 

van die goederen meer zullen ontvangen dan voornoemde 20 en 16 Hollandse 

gulden en andere schulden die voornoemde Walterus aan hen verschuldigd is, 

en nadat al andere schulden van voornoemde Walterus, die wettig kunnen 

worden aangetoond, zijn voldaan, dat dan Godefridus en Willelmus voornoemde 

brief van verkoop en overdracht zullen vernietigen. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Jacobus ?en 

Godefridus? van Hijntam en Arnoldus Groet Art. 

 

A. 

Dicti Godefridus et Willelmus promiserunt super omnia fide prestita (dg: 

quod) mihi ad opus #dicti Walteri et# omnium quorum (dg: ..) interest 

quod quecumque ipsi (dg: d) de dictis bonis perceperint [?plus ?quam] 

dictos XX et XVI Hollant gulden et cetera (dg: bo que dictus) debita que 

dictus Walterus eis seu eorum alteri tenetur et (dg: queq) postquam (dg: 

debita que dictus Walterus) alia sua debita (dg: q) legitima #dicti 

Walteri# que poterit probari fore legitima debita fuerint persoluta 

extunc ipsi Godefridus et Willelmus rumpent predictas litteras 

vendicionis et supportacionis dolo et fraude exclusis. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Jacobo ?et Godefrido? de Hijntam 

Arnoldo Groet Art datum anno #MCCC# nonagesimo secundo mensis (dg: 

augusti d) septembris die XI hora vesperarum. 

 

1179 mf6 D 12 p. 404. 

 Quarta post nativitatis Marie: woensdag 11-09-1392. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1392. 

 

BP 1179 p 404v 01 wo 11-09-1392. 

Bernardus Huge en Willelmus Pigghe beloofden aan Johannes Franconi, tbv 

Thomas Asinarius etc, 162 Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (ma 

11-11-1392; 19+31+11=61 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Bernardus Huge et Willelmus Pigghe promiserunt Johanni (dg: die) Franconi 

ad opus Thome Asinarii etc centum et sexaginta duos Hollant gulden ad 

Martini proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes Willelmus et 

Tijt datum supra quarta post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 404v 02 ±wo 11-09-1392. 

Everardus van Luijssel zvw Willelmus van Hoelt: een b-erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, die Henricus die Rode zvw Henricus die Rode van Halle 

{niet afgewerkt contract}. 
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Everardus de (dg: Luij) Luijssel filius quondam Willelmi de Hoelt 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

Henricus die Rode filius quondam !quondam Henrici die Rode de Halle. 

 

BP 1179 p 404v 03 do 12-09-1392. 

Arnoldus Zanders soen en Johannes Reijmbouts soen van Os beloofden aan 

Johannes Baten soen 31 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Arnoldus Zanders soen et Johannes Reijmbouts soen de Os promiserunt 

Johanni Baten soen XXXI Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 404v 04 do 12-09-1392. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1392-09-12 reg 465 geen scan. 

Johannes Kepken zv Johannes van Nuwelant verkocht aan Henricus Keelbreker 

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

leveren, gaande uit 1/3 deel in een hoeve van wijlen Andreas Berniers soen, 

in Berlicum, ter plaatse gnd die Loefoert, tussen erfgoed van hr Henricus 

Buc priester enerzijds en erfgoed gnd Coelkens Acker, behorend aan 

voornoemde verkoper, anderzijds, te weten uit het 1/3 deel naast voornoemd 

erfgoed van hr Henricus Buc enerzijds en Lana wv Johannes gnd Sluijters en 

haar kinderen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes Kepken filius Johannis de Nuwelant hereditarie vendidit Henrico 

Keelbreker hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex tercia (dg: 

tera) parte ad dictum venditorem spectante in quodam manso quondam Andree 

Berniers soen sito in parochia de Berlikem ad locum (dg: lo) die Loefoert 

inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex uno et inter 

hereditatem (dg: Lane relicte) dictam Coelkens Acker ad dictum venditorem 

spectantem ex alio scilicet ex (dg: alio) illa tercia parte (dg: q) dicti 

mansi que tercia pars sita est contigue iuxta (dg: here) dictam 

hereditatem dicti domini Henrici Buc ex uno et inter hereditatem Lane 

relicte quondam Johannis dicti Sluijters et eius liberorum ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto (dg: ..) censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes (dg: datum supra) Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 404v 05 do 12-09-1392. 

Ludolfus zvw Ludolf van Vessem verkocht aan Johannes gnd Moer van Vessem 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te 

leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen in Vessem, (1) een 

stuk beemd, gnd dat Heisen Venne, tussen de gemeint enerzijds en Willelmus 

Houtappels anderzijds, (2) een erfgoed, gnd een gelookt, gnd dat Heije 

Geloect, tussen een gemene weg enerzijds en kv Godefridus gnd Stinen soen 

anderzijds, (3) een stuk beemd, ter plaatse gnd in het Ellenbroek, met een 

eind strekkend aan voornoemde Willelmus Houtappel en met het andere eind 

aan de gemeint, (4) een stuk tuin, tussen een gemene weg enerzijds en 

wijlen Johannes gnd Luijkens anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Putken, 

tussen kv Ghisbertus gnd Hoeve enerzijds en Ghisbertus gnd Pensarts 

anderzijds, (6) het recht, dat Boudewinus van Vessem, heeft in de oude 

hofstad, (7) de helft van een erfgoed gnd die Nieuwe Hoeve, tussen kv 

Godefridus gnd Stinen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (8) het deel 

dat voornoemde Boudewinus heeft in een stuk land, gnd die Degens Akker, (9) 

het recht dat voornoemde Boudewinus heeft in een stukje beemd, gnd dat 

Wegengaet, en in een stukje beemd gnd die Crust, welke pacht van 3 mud 

voornoemde Boudewinus beloofd had aan voornoemde Ludolphus. De brief 

overhandigen aan hem of aan Theodericus die Snider. 
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Ludolfus (dg: de) filius quondam Ludolf de Vessem hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis mensure de Vessem (dg: solven solven) quam 

solvendam habet hereditarie purificationis et in parochia de Vessem 

tradendam ex hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de (dg: 

Geffen) Vessem primo (dg: vude) videlicet ex una pecia prati dicta dat 

Heijsen Venne sita inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Houtappels ex alio item ex hereditate dicta een 

geloect (dg: d) communiter dat Heije (dg: geloef) Geloect vocata sita 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem liberorum Godefridi 

dicti Stinen soen ex alio item ex una pecia prati sita in loco dicto int 

Ellenbroec tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Willelmi Houtappel 

et cum reliquo fine ad communitatem item ex pecia orti sita inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem #quondam# Johannis dicti 

Luijkens (dg: .....) ex alio item ex pecia terre dicta dat Putken sita 

inter hereditatem liberorum Ghisberti (dg: van den) dicti Hoeve ex uno et 

inter hereditatem Ghisberti dicti (dg: Peij) Pensarts ex alio item ex 

toto jure quod Boudewinus de Vessem #habet# in antiquo domistadio prout 

huiusmodi jus ad eundem Boudewinum pertinet item ex medietate hereditatis 

dicte die Nuwe Hoeve site inter hereditatem #liberorum# Godefridi dicti 

Stinen soen et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio item ex tota 

parte et omni jure quam et quod dictus Boudewinus (dg: habuit) #habet# in 

pecia terre dicta die Deghens Acker (dg: it) sita in dicta parochia item 

ex toto jure quod dictus Boudewinus (dg: habuit) habet in particula prati 

dicta (dg: in) dat Wegengaet et in particula prati dicta die Crust et 

quam paccionem trium modiorum siliginis dicte mensure dictus (dg: 

Ludolphus) #Boudewinus# promisit se daturum et soluturum (dg: dictum 

Ludolphum here) dicto Ludolpho hereditarie termino solucionis predicto ex 

premissis ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Moer de Vessem 

promittens super omnia ratam et obligationem (dg: deponere) ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Tijt datum supra. Tradetur littera sibi vel 

Theoderico die Snider. 

 

BP 1179 p 404v 06 do 12-09-1392. 

De broers Arnoldus van Ghele en Jacobus, kvw Egidius van Ghele, beloofden 

aan Johannes La Franco, tbv Franco Warnelle poorter in Maastricht, of tbv 

de houder van de brief, 200 Gelderse gulden met Pinksteren aanstaande (zo 

25-05-1393) te betalen. 

 

#. 

Arnoldus de Ghele et Jacobus fratres liberi quondam Egidii de Ghele 

promiserunt (dg: super) indivisi super omnia Johanni La Franco ad opus 

Franconis Warnelle oppidani in Traiecto Superiori (dg: CC gulden monete 

Gelrie ad p) seu ad opus latoris presentium CC Gelre gulden ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 404v 07 do 12-09-1392. 

Rodolphus zvw Nijcholaus gnd Roelofs soen van Helvoert verkocht aan 

Willelmus Berkelman (voor ½) en Elizabeth wv Walterus zvw voornoemde 

Nijcholaus Roelofs soen, mede tbv kv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Walterus, (voor ½), een stuk land, in Helvoirt, beiderzijds tussen 

voornoemde Willelmus Berkelman, dat aan verkoper gekomen was na overlijden 

van zijn broer Johannes, belast met cijnzen aan het klooster van Sint-

Truiden in Leuven, 1 zester rogge aan de H.Geest in Helvoirt, 1 kwart wijn 

aan de kerk van Helvoirt en 2 kleine zwarte tournosen aan de investiet van 

de kerk van Helvoirt. De brief overhandigen aan voornoemde Elizabeth of 

haar zoon Laurencius. 

 

Rodolphus filius quondam Nijcholai dicti Roelofs soen de Helvoert peciam 

terre sitam in parochia (dg: Re) de Helvoert inter hereditatem Willelmi 

Berkelman ex utroque latere (dg: ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto) et que pecia terre sibi de morte quondam Johannis sui (dg: -s) 
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fratris successione est advoluta ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendidit dicto Willelmo Berkelman et Elizabeth relicte quondam Walteri 

filii dicti quondam Nijcholai Roelofs soen ad opus eorum et ad opus 

liberorum eorundem Elizabeth et quondam Walteri predictorum scilicet 

dicto Willelmo pro una medietate et dictis Elizabeth et eius liberis pro 

reliqua medietate promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus conventui sancte Gertrudis Lovaniensis et uno sextario siliginis 

mense sancti spiritus in Helvoert item una quarta vini ecclesie de 

Helvoert (dg: et investito ecclesie de Helvoert II d) et duobus nigris 

parvis Turonensibus denariis investito ecclesie de Helvoert exinde 

solvendis. Testes (dg: d) Rover et Neijnsel datum supra. Tradetur littera 

dicte Elizabeth vel Laurencio eius filio. 

 

BP 1179 p 404v 08 do 12-09-1392. 

Elizabeth wv Walterus zvw Nijcholaus gnd Roelofs soen van Helvoert en 

Laurencius, Walterus en Margareta, kv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Walterus, verkochten aan Rodolphus zvw voornoemde Nijcholaus Roelofs soen 

de helft in een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch, aan de Molenbrug, te leveren, gaande uit het deel, dat aan 

Wedigo zvw Ghisbertus gnd Penninc gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Ghisbertus, in een erfgoed van wijlen zijn voornoemde 

vader Ghisbertus, gelegen in Rumel, welke pacht wijlen voornoemde Walterus 

en zijn broer Johannes, kvw voornoemde Nijcholaus Roelofs soen, gekocht 

hadden van Johannes van Hijntham en Gerardus, Johannes, Godescalcus en Ava, 

kv voornoemde Johannes van Hijntam. Nijcholaus, zv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Walterus, zal afstand doen. 

 

Elizabeth relicta quondam Walteri filii quondam Nijcholai dicti Roelofs 

soen de Helvoert (dg: cum tutore) Laurencius Walterus et Margareta (dg: 

eius) liberi dictorum Elizabeth et quondam Walteri cum tutore medietatem 

ad se spectantem in hereditaria paccione sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco (dg: 

tradenda) ad pontem dictum Molenbrugge tradenda de tota (dg: parte) 

portione (dg: Weg d) Wedigoni filio quondam Ghisberti dicti Penninc in 

hereditate dicti quondam Ghisberti sui patris sita in Rumel de morte 

eiusdem Ghisberti ?patris successione hereditarie (dg: ad) competente 

quam paccionem dictus quondam Walterus et Johannes eius frater liberi 

quondam dicti Nijcholai Roelofs soen erga Johannem de Hijntham Gerardum 

Johannem Godescalcum et Avam liberos dicti Johannis de Hijntam emendo 

acquisiverant prout in litteris hereditarie (dg: ve) vendiderunt Rodolpho 

filio dicti quondam Nijcholai Roelofs soen supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod Nijcholaum filium dictorum (dg: di) Elizabeth et quondam 

Walteri super dicta medietate et jure ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 404v 09 do 12-09-1392. 

Voornoemde Elizabeth wv Walterus zvw Nijcholaus gnd Roelofs soen van 

Helvoert en Laurencius, Walterus en Margareta, kv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Walterus, verkochten aan Rodolphus zvw Nijcholaus gnd Roelofs een 

b-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Rodolphus met 

Lichtmis moest leveren aan voornoemde wijlen Walterus, gaande uit goederen 

van voornoemde Rodolphus. Nijcholaus zv voornoemde Elizabeth zal afstand 

doen. 

 

Dicti venditores cum tutore hereditariam paccionem quinque lopinorum 

siliginis mensure #de Busco# quam Rodolphus filius quondam Nijcholai 

dicti Roelofs (dg: eis) #dicto quondam Waltero# solvere ?tenetur (dg: 

here) tenebatur hereditarie purificationis ex bonis eiusdem Rodolphi ut 

dicebat (dg: supportaverunt) vendiderunt eidem Rodolpho predicto 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum (dg: 
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depo) deponere et quod ipsi Nijcholaum filium dicte Elizabeth ad opus 

dicte paccionis! facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 404v 10 do 12-09-1392. 

Johannes Gerijs beloofde aan Oda ev Godefridus Posteel 136 gulden, voor de 

helft geld van Holland en de andere helft geld van Gelre of de waarde, met 

Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393) te betalen. 

 

Johannes Gerijs promisit Ode uxori Godefridi Posteel centum et XXXVI 

gulden mediatim monete Hollandie et mediatim monete Gelrie seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 D 13 p. 405. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1392. 

 

BP 1179 p 405r 01 do 12-09-1392. 

Willelmus van den Velde de oudere en zijn zoon Willelmus beloofden aan 

Aleijdis wv Willelmus gnd Waerloes 27½ mud rogge en 13 mud gerst, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus van den Velde senior et Willelmus eius filius promiserunt 

Aleijdi relicte quondam Willelmi dicti Waerloes XXVII et dimidium modios 

siliginis et XIII modios ordei mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes (dg: Me) Neijnsel et 

Tijt datum quinta post nativitatis [Marie]. 

 

BP 1179 p 405r 02 do 12-09-1392. 

Henricus zvw Walterus gnd die Leenvolger ev Truda dvw Johannes die Vlemincs 

verkocht aan Theodericus gnd Kijevit (1) een stuk land, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd in Gruennincs Hoeve, tussen Rutgherus Buerincs 

enerzijds en Gerardus Vuchts anderzijds, (2) ¼ deel in een stuk land, gnd 

die Scils Berg, en in een stukje aangelegen eusel, gnd dat Venneke, in 

Vught Sint-Petrus, tussen Yda Moerkens en haar kinderen enerzijds en Jutta 

Steenkens anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Henricus filius quondam Walteri (dg: -s) dicti die Leenvolger maritus et 

tutor legitimus Trude sue uxoris filie quondam Johannis die Vlemincs 

peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto in 

Gruennincs Hoeve inter hereditatem (dg: G) Rutgheri Bu[e]rincs ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Vuchts ex alio atque (dg: peciam terre dictam 

die Scils Scils Berch sitam in dicta sitam in loco dicto Scilt) item 

quartam partem ad se spectantem in pecia terre dicta die Scils Berch et 

in particula (dg: prati sibi adiacente) pascue dicte dat Venneke #sibi 

adiacente# sitis in dicta parochia inter hereditatem Yde Moerkens et 

suorum liberorum ex uno et inter hereditatem Jutte Steenkens ex (dg: u) 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico dicto Kijevit promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo. Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 03 do 12-09-1392. 

Paulus die Zeger en zijn broer Johannes beloofden aan Johannes Barbier 50 

Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 16-

03-1393) te betalen. 

 

Paulus die Zeger et Johannes eius frater promiserunt Johanni Barbier (dg: 

X) quinquaginta Gelre gulden seu valorem ad letare Jherusalem proxime 

futuram persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta pos 

nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 405r 04 do 12-09-1392. 

De gezusters Aleijdis en Eefsa, dvw Henricus die Wilde, machtigden Mijchael 
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gnd Cloekart hun credieten te manen. 

 

Aleijdis et Eefsa sorores filie quondam Henrici die Wilde dederunt 

potestatem Mijchaeli dicto Cloekart potestatem monendi sua credita (dg: 

usque ad revocacionem) que eis debentur a personis quibuscumque usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 05 do 12-09-1392. 

De broers Willelmus en Gerardus, kv Johannes van Bladel, wonend in Veghel, 

verkochten aan Willelmus bv mr Johannes gnd Clocgieter de helft van een 

erfgoed gnd een Venne, met ondergrond, in Veghel, ter plaatse gnd Zontveld, 

zoals dit behoorde aan voornoemde Johannes van Bladel. 

 

(dg: Wll) Willelmus et Gerardus fratres liberi Johannis de Bladel (dg: 

de) commorantes in Vechel medietatem cuiusdam hereditatis dicte een Venne 

cum suo fundo site in parochia de Vechel in loco dicto Zontvelt (dg: 

inter) prout ibidem sita est et ad dictum Johannem de Bladel spetare 

consuevit ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio magistri 

Johannis dicti Clocgieter promittentes super habita et habenda warandiam 

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

 

BP 1179 p 405r 06 do 12-09-1392. 

Henricus Weijhaze en zijn vrouw Elizabeth svw Henricus gnd Torre verkochten 

aan Mathijas gnd Poijnnenborch de helft, met gebouwen, die aan voornoemde 

Henricus Torre behoorde, van een tuin bij Den Bosch, over de molenbrug van 

de Vughterstraat, welke helft wijlen voornoemde Henricus Torre gekocht had 

van Heijlwigis dvw Theodericus gnd Spiker en Arnoldus Hoernken, en welke 

helft nu aan hen behoort. 

 

Henricus Weijhaze maritus legitimus Elizabeth sue uxoris sororis olim 

Henrici dicti quondam Torre et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore medietatem que ad dictum Henricum Torre spectabat cuiusdam orti 

siti apud Buscumducis ultra pontem molendini vici Vuchtensis cum (dg: 

suis) edificiis in eadem medietate (dg: n) consistentibus quam medietatem 

cum suis edificiis dictus quondam Henricus Torre erga Heijlwigem filiam 

quondam Theoderici dicti Spiker et Arnoldum Hoernken emendo acquisiverar 

#prout in litteris# et quam medietatem cum suis edificiis nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Mathijde) Mathije dicto 

Poijnnenborch cum (dg: litteris litteris et aliis et jure promittentes 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 07 do 12-09-1392. 

Voornoemde Mathijas gnd Poijnnenborch beloofde aan voornoemde Henricus 

Weijhaze 25 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Thomas-Apostel aanstaande 

(za 21-12-1392) te betalen. 

 

Dictus Mathijas promisit dicto Henrico Weijhaze XXV Gelre gulden seu 

valorem ad festum Thome (dg: prox) apostoli proxime futurum persolvendos. 

Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 08 do 12-09-1392. 

Arnoldus van Berze, Rijcoldus zv Theodericus van der Runnen, Johannes 

Dobbeleer en Nijcholaus van Heze zvw Nijcholaus van Yekeren beloofden aan 

Gerardus van Uden 37 mud rogge, Bossche maat, een helft met Kerstmis (wo 

25-12-1392) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus de Berze Rijcoldus filius Theoderici van der Runnen Johannes 

Dobbeleer Nijcholaus de Heze filius quondam Nijcholai de (dg: E) Yekeren 

promiserunt Gerardo de Uden XXXVII modios siliginis mensure de Busco (dg: 
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ad) mediatim nativitatis et mediatim (dg: prox) purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes (dg: datum supra) 

Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 09 do 12-09-1392. 

Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen verkocht aan Albertus Zebrechts 

soen ½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd den Ham, tussen erfgoed 

van de kerk van Lith enerzijds en wijlen Agnes van Risingen anderzijds, 

belast met zomerdijken. 

 

Elizabeth filia quondam Amelii dicti Meijssen #soen# cum tutore dimidium 

iuger terre situm in parochia de (dg: d) Magno Lijt in loco (dg: d) den 

Ham inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Lijt ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Agnetis (dg: filie quond) de Risingen ex alio prout 

ibidem situm est ut dicebat vendidit Alberto Zebrechts soen promittens 

cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus estivalibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 405r 10 do 12-09-1392. 

Johannes van den Eijnden de jongere zvw Johannes van den Eijnden verkocht 

aan Henricus Riemsleger de helft in een sloot, in Nuland, ter plaatse gnd 

Schrijnmakers Hoeve, tussen een kamp van Johannes bv eerstgenoemde Johannes 

enerzijds en een kamp van Henricus van Essche anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemd kamp van Henricus van Essche. 

 

Johannes van den Eijnden junior filius quondam Johannis van den Eijnden 

medietatem ad se spectantem in quodam fossato sito in parochia de (dg: 

Nuwelant) Nuwelant in loco dicto Screijnmakers Hoeve inter campum 

Johannis fratris primodicti Johannis ex uno et inter campum (dg: Jo) 

Henrici de Essche ex [alio] scilicet illam medietatem dicti fossati que 

(dg: s) medietas est sita versus (dg: dicta) dictum campum dicti Henrici 

de Essche ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: Ries) Riemsleger 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 11 do 12-09-1392. 

(dg: Martinus Le...). 

 

BP 1179 p 405r 12 do 12-09-1392. 

Johannes die Gruijter zvw Danijel gnd Gruijter, zijn zoon Danijel en 

Theodericus van Zidewijnden ev Mechtildis dv voornoemde Johannes Gruijter 

verkochten aan Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken 3½ lopen 

roggeland, in Oss, achter Betta gnd Vedelee.., tussen voornoemde Henricus 

zvw Rodolphus Rover enerzijds en een gemene weg anderzijds, zoals ze 

behoorden aan wijlen voornoemde Danijel Gruijter. 

 

Johannes die Gruijter filius quondam Danijelis dicti Gruijter Danijel 

eius filius et Theodericus de Zidewijnden maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie dicti Johannis Gruijter tres et dimidiam 

lopinatas terre siligine sitas in parochia de Os (dg: in) retro (dg: 

locum) hereditatem Bette dicte (dg: Ve) Vedelee.. inter hereditatem 

Henrici filii quondam Rodolphi Rover de Vladeracken ex uno et inter 

communem plateam ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt et ad 

dictum quondam Danijelem Gruijter spectare consueverunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Henrico filio dicti quondam (dg: B) 

Rodolphi Rover prmittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 13 do 12-09-1392. 

Conegondis dvw Johannes gnd van Loes beloofde aan Paulus van Haest 58 

Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen (vr 01-11-1392), 50 Gelderse 
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gulden of de waarde met Kerstmis (wo 25-12-1392) en 50 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Conegondis filia quondam Johannis dicti de (dg: Loen Loze) Loes promisit 

Paulo de Haest (dg: LI Gelre gulden L) #LVIII# Gelre gulden seu 

[valorem] (dg: pro una tercia parte) omnium sanctorum et (dg: pro 

secunda tercia parte) #et L Gelre gulden seu valorem# nativitatis Domini 

et (dg: pro ultima tercia parte) #L Gelre gulden seu valorem# ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus [et] 

....... datum supra. 

 

BP 1179 p 405r 14 do 12-09-1392. 

Rijxkinus zv Theodericus van den Runnen ev Elizabeth dvw Johannes gnd Bael 

van Roesmalen verkocht aan Willelmus Truden soen 1/3 deel in 2 stukken 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (1) tussen Petrus die Bont 

enerzijds en Henricus die Keijser anderzijds, (2) tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Lambertus zvw Johannes die Meester van 

B...... anderzijds, belast met een deel in een hek aldaar. 

 

Rijxkinus filius Theoderici van den Runnen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis dicti Bael de Roesmalen 

terciam partem ad [se] spectantem in duabus peciis terre sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen quarum una inter hereditatem 

Petri die Bont ex uno et inter h[ereditatem] Henrici die Keijser ex alio 

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

inter hereditatem Lamberti filii quondam Johannis die Meester de B...... 

ex alio #sunt site# in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Truden soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta parte ad [dictam] terciam 

partem spectante in quodam repagulo dicto hecken ibidem sito (dg: dat). 

Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

1179 mf6 E 01 p. 406. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1392. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 13-09-1392. 

 

BP 1179 p 406v 01 do 12-09-1392. 

De broers Martinus, Egidius en Ludovicus, kvw Willelmus Gielijs soen, en 

Johannes van der Poeldonc ev Luijtgardis dvw voornoemde Willelmus Gielijs 

soen verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van een kamp, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd in het Geinte Laar, 

tussen kvw Henricus van der Tommellen enerzijds en kvw Johannes gnd Ridder 

anderzijds. Voornoemde Martinus kreeg ¼ deel op het eind van het kamp, 

naast kvw Walterus gnd Nennen soen, zoals afgepaald. Ludovicus, Egidius en 

Johannes moeten recht van weg verlenen aan voornoemde Martinus vanaf de 

gemeint aldaar tot aan voornoemd ¼ deel, over de delen die aan hen ten deel 

waren gevallen. 

 

Martinus Egidius et Ludovicus fratres liberi quondam Willelmi Gielijs 

soen (dg: s) et Johannes van der Poeldonc maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie dicti quondam Willelmi Gielijs soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam campo 

sito in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eilde ad locum dictum 

int Gheijnte Laer inter hereditatem liberorum quondam Henrici van der 

Tommellen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Ridder ex alio ut dicebant mediante qua divisione una quarta pars 

(verbeterd uit: parte) dicti campi scilicet illa quarta pars dicti campi 

que quarta pars sita in fine dicti campi contigue iuxta hereditatem 

liberorum quondam (dg: Petr) Walteri dicti Nennen soen (dg: ut dicebant) 

prout ibidem sita est limitata ut dicebant dicto Martino cessit in partem 

ut alii recognoverunt promittentes ratam servare tali condicione quod 
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dictus (dg: Martinus Egidii) Ludovicus Egidius et Johannes viare 

tenebuntur dictum Martinum a (dg: de) communitate ibidem usque ad dictam 

quartam partem per eorundem hereditates eis de dicto campo in partem 

cessas. Testes Aa et Arnoldus datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 406v 02 do 12-09-1392. 

Voornoemde Egidius zvw Willelmus Gielijs soen en Johannes van der Poeldonc 

kregen 1½ bunder land, tussen het ¼ deel dat aan voornoemde Martinus ten 

deel was gevallen enerzijds en 1½ bunder die aan voornoemde Ludovicus zvw 

Willelmus Gielijs soen ten deel was gevallen anderzijds, zoals afgepaald. 

Ludovicus moet recht van weg verlenen aan voornoemde Egidius en Johannes, 

vanaf de gemeint, tot aan voornoemde 1½ bunder, over het erfgoed dat aan 

voornoemde Ludovicus ten deel was gevallen. 

 

Et mediante qua divisione unum et dimidium (dg: iugera terre) bonaria 

terre (dg: si) sita in dicto campo inter unam quartam partem dicti campi 

dicto Martino mediante eadem divisione cessit! in partem ex uno et inter 

unum et dimidium bonaria que dicto Ludovico mediante eadem divisione 

cessit! in partem (dg: de ca) ex alio prout ibidem sita sunt et limitata 

ut dicebant dictis Egidio et Johanni van der Poeldonc cesserunt in partem 

promittentes ratam servare addita condicione predicta et quod dictus 

Ludovicus viare tenebitur dictos Egidium et Johannem a communitate ibidem 

usque ad dicta unum et dimidium bonaria (dg: p) terre per hereditatem 

dicto Ludovico mediante eadem divisione in dicto campo ad partem cessam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 406v 03 do 12-09-1392. 

Voornoemde Ludovicus zvw Willelmus Gielijs soen kreeg 1½ bunder land naast 

de gemeint aldaar enerzijds en 1½ bunder die aan voornoemde Egidius en 

Johannes ten deel waren gevallen anderzijds, zoals afgepaald. 

 

Et mediante qua divisione unum et dimidium bonaria terre de dicto campo 

que sita sunt (dg: in do inter) contigue iuxta (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem ex uno et inter unum et dimidium bonaria terre que 

dictis Egidio et Johanni mediante eadem divisione cesserunt in partem ex 

(dg: ex) alio prout ibidem sita sunt et limitata ut dicebant dicto 

Ludovico cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam 

servare additis condicionis predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 406v 04 do 12-09-1392. 

Johannes van Os zvw Arnoldus Koetmans maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Arnoldus van der Braken met zijn goederen. 

 

Johannes de Os filius quondam Arnoldi Koetmans omnes vendiciones (dg: 

testes datum supra) per Arnoldum van der Braken cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 406v 05 vr 13-09-1392. 

Rutgherus van Gheldorp, zijn vrouw Elizabeth wv Ghibo gnd Herinc zvw 

Gerardus Knode, en Zibertus zv Zibertus van Hoculem ev Agnes, dv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Ghibo, droegen over aan Reijnerus zvw Reijnerus 

Willems, voor de duur van diens leven, (1) 5½ morgen land in Empel, in een 

kamp gnd die Roetse Kamp, tussen Matheus van Empel enerzijds en Johannes 

van Oijen anderzijds, welke 5½ morgen land Rutgherus van der Heijden 

gekocht had van Goeswinus gnd Knode zvw Eufemia Pasteels, en welke 5½ 

morgen land voornoemde wijlen Ghibo Herinc vernaderd had van voornoemde 

Rutgherus van der Heijden, belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

(2) alle erfgoederen die Ghibo van Maren, vóór Vlijmen, in een kamp gnd der 

Schutkamp, had liggen, aan voornoemde wijlen Ghibo Herinc overgedragen door 

Wolphardus van Ghiessen, belast met de cijns aan de stad Den Bosch, (3) een 

b-erfcijns van 3 oude schilden of ander paijment etc, met Sint-Martinus te 
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betalen, gaande uit (3a) een hofstad en tuin in Alem, tussen kinderen gnd 

Otten Kijnderen enerzijds en kinderen gnd Broes Kijnderen anderzijds, (3b) 

4 hont land in Alem, ter plaatse gnd die Klever Kamp, welke cijns 

voornoemde wijlen Ghibo Herinc gekocht had van Philippus zv Theodericus gnd 

Yudaes soen, (4) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, op Sint-

Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, uit een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, welke pacht van 4 mud Johannes gnd Blanckart en Henricus zv Henricus 

gnd Wickenvoert met Sint-Andreas-Apostel moeten leveren aan Reijnerus gnd 

Kul zvw Johannes gnd Kul, gaande uit diverse erfgoederen in Oisterwijk, 

welke pacht van 2 mud rogge voornoemde wijlen Ghibo Herinc gekocht25 had van 

voornoemde Reijnerus Kul. 

Voornoemde verkrijger Reijnerus moet, zolang hij leeft, de genoemde lasten 

betalen. Zou voornoemde Elizabeth vóór voornoemde verkrijger Reijnerus 

overlijden, dan zullen voornoemde Rutgherus en zijn goederen van het 

bovenstaande volledig ontlast zijn. 

 

Rutgherus de Gheldorp maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue (dg: 

filie) uxoris relicte quondam Ghibonis dicti (dg: Henr) #Herinc# filii 

quondam Gerardi Knode et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

#Zibertus filius Ziberti de Hoculem maritus et tutor legitimus Agnetis 

sue uxoris filie dictorum Elizabeth et quondam Ghibonis# quinque et 

dimidium iugera terre sita in parochia de Empel in quodam campo dicto die 

Roetsche Camp inter hereditatem Mathei de Empel ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Oijen ex alio que quinque et dimidium iugera 

terre Rutgherus van der Heijden erga Goeswinum dictum Knode filium 

quondam Eufemie Pasteels emendo (dg: aq) acquisiverat et que quinque et 

dimidium iugea terre dictus quondam Ghibo Herinc erga (dg: dictum) dictum 

Rutgherum van der Heijden per modum redempcionis e jure proximitatis 

acquisiverat prout in litteris atque omnes hereditates quas Ghibo de 

Maren ante villam de Vlimen in quodam campo dicto communiter der Scutcamp 

habuit sitas (dg: quas hereditates dictus) supportatas dicto quondam 

Ghiboni Herinc a Wolphardo de Ghiessen prout in litteris item 

hereditarium censum trium aureorum aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum seu alterius pagamenti etc solvendum 

hereditarie Martini (dg: de et) ex domistadio et orto sitis in Alem inter 

hereditatem liberorum dictorum Otten Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Broes Kijnderen ex alio atque ex quatuor 

(dg: hont) hont terre sitis in parochia de Alem in loco dicto die Clever 

Camp quem censum dictus quondam Ghibo Herinc erga Philippum filium 

Theoderici dicti Yudaes soen emendo acquisiverat prout in litteris item 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree apostoli et in Buscoducis (dg: trand) 

tradendam ex hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis quam 

paccionem quatuor modiorum siliginis Johannes dictus Blanckart et 

Henricus filius Henrici dicti Wickenvoert Reijnero dicto Kul filio 

quondam Johannis dicti Kul solvere tenentur hereditarie termino 

solucionis predicto ex diversis hereditatibus sitis in parochia de 

Oesterwijc quam paccionem duorum modiorum siliginis dictus quondam Ghibo 

Herinc erga dictum (dg: Reij) Reijnerum (dg: Kel) Kul emendo acquisiverat 

prout in litteris legitime supportaverunt Reijnero filio quondam Reijneri 

Willems (dg: ab) cum litteris #et aliis# et jure ab eodem possidendos 

quoad vixerit et non ultra promittentes (dg: ratam servare) indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem deponere #ad eius vitam# hoc 

tamen addito quod (dg: quod) dictus Reijnerus (dg: solven) solvet 

annuatim quamdiu vixerit censum oppido de Busco ex dictis hereditatibus 

que fuerant Ghibonis de Maren sitis ante Vlimen de jure solvendum atque 

hereditarium censum (dg: XXL) XXti solidorum monete ex dictis quinque et 

dimidio iugeribus terre de jure solvendos hoc eciam addito quod dicti 

hereditates et census et pacciones statim post decessum dicti Reijneri ad 

                         
25 Zie ← BP 1177 f 013r 06 za 20-12-1382, verkoop van de erfpacht van 2 mud uit de erfpacht 
van 4 mud. 
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heredes Ghibonis Herinc revertentur hoc eciam addito si contingat dictam 

Elizabeth decedere ante decessum dicti Reijneri extunc dictus Rutgherus 

et eius bona a presentibus (dg: supportacione et) obligatione et 

promissione erunt penitus absoluti salvis tamen presentibus quoad omnia 

in presentibus contenta in suo vigore (dg: persol) permansuris. Testes 

Tijt et Arnoldus datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 406v 06 vr 13-09-1392. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc droeg het deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn vader Ghibo, resp. dat hem aan zal komen na overlijden 

van zijn moeder Elizabeth en zijn broers en zusters in het bovenstaande, 

over aan voornoemde Reijnerus, voor de duur van diens leven. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc totam partem et omne jus 

sibi de morte dicti quondam Ghibonis sui patris successione advolutas et 

post mortem Elizabeth sue matris et suorum fratrum et sororum advolvendas 

(dg: ....) et pertinentes in premissis supportavit (dg: .. m) #+# dicti 

Reijneri (dg: promittens super ha) ab eodem Reijnero possidendas quoad 

vixerit promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 406v 07 vr 13-09-1392. 

Voornoemde Rutgherus van Gheldorp en zijn vrouw Elizabeth beloofden aan 

voornoemde Reijnerus zvw Reijnerus Willems een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stenen huis en erf 

van voornoemde Elizabeth, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Goeswinus Lodekens soen enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus 

van Amersoijen anderzijds. 

 

Dicti Rutgherus et Elizabeth ut supra promiserunt indivisi se daturos et 

soluturos dicto Reijnero vitalem pensionem unius modii siliginis mensure 

de Busco anno quolibet ad vitam dicti Reijneri et non ultra 

#purificationis# de et ex domo lapidea et area dicte Elizabeth sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem (dg: Go) quondam (dg: G) 

Goeswini Lodekens soen ex uno et inter hereditatem quondam (dg: G) 

Henrici de Amersoijen ex alio et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 406v 08 vr 13-09-1392. 

Destijds had Elizabeth wv Ghibo gnd Herinc verhuurd26 aan Gerardus zvw 

Theodericus van Vlimen een kamp, gnd die Roetse Kamp, van wijlen voornoemde 

Ghibo, gelegen in Meerwijk, tussen erfgoed gnd dat Rullen enerzijds en 

erfgoed gnd de Roetse Kamp, dat was van wijlen Gerardus van Abruggen, 

anderzijds, voor een periode van 12 jaar, direct bij de verhuring ingaande, 

per jaar voor 19 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen. 

Rutgherus van Gheldorp en zijn vrouw voornoemde Elizabeth droegen thans 

over aan voornoemde Reijnerus zvw Reijnerus Willems het geld van de laatste 

10 jaar van de 12 jaar. Zou voornoemde Reijnerus binnen voornoemde 10 jaar 

overlijden, dat gaat het geld van de verhuur, na overlijden van voornoemde 

Reijnerus, naar erfg vw Ghibo Herinc. 

 

Notum sit universis quod cum Elizabeth relicta quondam Ghibonis dicti 

(dg: Henr) Herinc quendam campum dictum die Roetsche Camp dicti quondam 

Ghibonis situm (dg: in ..) in jurisdictione de Merewijc inter hereditatem 

dictam dat Rullen ex uno et inter hereditatem dictam (dg: here) den 

Roetsche Camp que fuerat quondam Gerardi de Abruggen ex alio locasset 

Gerardo filio quondam Theoderici de Vlimen ab eodem Gerardo ad spacium 

XII annorum huiusmodi locacionem sine medio sequentium possidendum anno 

quolibet eorundem XII annorum pro (dg: XI) decem et novem Hollant gulden 

seu valorem dandis dicte Elizabeth ab (dg: alio) dicto Gerardo anno 

                         
26 Zie ← BP 1178 f 346v 01 do 03-02-1390, verhuur van het kamp. 
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quolibet dictorum XII annorum nativitatis Domini prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis !Rugherus de Gheldorp 

maritus legitimus dicte Elizabeth et dicta Elizabeth cum eodem tamquam 

cum suo tutore totam pecuniam de X ultimis annis dictorum XII annorum 

proveniendam supportaverunt dicto Reijnero cum litteris et jure hoc 

addito si contingat dictum Reijnerum infra dictos X annos (dg: sine medio 

se) extunc tota pecunia provenienda (dg: post) de (dg: dict) dicta 

locacione post decessum dicti Reijneri devolvetur ad (dg: illos ad quos) 

heredes quondam Ghibonis Herinc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 406v 09 vr 13-09-1392. 

Destijds had Petrus gnd Oeden soen beloofd27 aan Elizabeth wv Ghibo Herinc, 

gedurende 10 jaar, direct bij de verhuring ingaande, elk jaar met Sint-

Martinus te betalen 10 schilden, 12 plakmeeuwen geld van Holland voor 1 

schild gerekend. Voornoemde Rutgherus van Gheldorp en zijn vrouw voornoemde 

Elizabeth droegen het geld van de laatste 5 jaar over aan voornoemde 

Reijnerus zvw Reijnerus Willems. Zou voornoemde Reijnerus binnen voornoemde 

5 jaar overlijden, dat gaat het geld van de verhuur, na overlijden van 

voornoemde Reijnerus, naar erfg vw Ghibo Herinc. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus dictus Oeden soen promisisset super 

se et bona sua omnia se daturum et soluturum Elizabeth relictam! quondam 

Ghibonis Herinc ad spacium decem annorum datam (dg: presentium sin) 

huiusmodi locacionem sine medio sequentem! anno quolibet dictorum X 

annorum decem #aureos# denarios communiter scilde vocatos scilicet XII 

denarios communiter placmeuwen vocatos monete Hollandie pro quolibet 

eorundem aureorum denariorum scilde vocatorum computato in festo beati 

Martini (dg: p) prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dicti Rutgherus et Elizabeth totam pecuniam proveniendam de 

quinque ultimis annis (dg: dicte loca) predictis supportaverunt dicto 

Reijnero cum litteris et jure addita condicione ut [immedia]te. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf6 E 02 p. 407. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 13-09-1392. 

 in crastino Mijchaelis: maandag 30-09-1392. 

 anno M CCC nonagesimo secundo mensis septembris die ultima: 

  maandag 30-09-1392. 

 in crastino Lamberti: woensdag 18-09-1392. 

 Quinta post Mathei: donderdag 26-09-1392. 

 

BP 1179 p 407r 01 vr 13-09-1392. 

Reijnerus zvw Reijnerus Willems maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw Theodericus van Vlimen met zijn 

goederen. 

 

Reijnerus filius quondam Reijneri Willems omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Gerardum filium quondam Theoderici de Vlimen (dg: 

calumpniavit) cum suis bonis calumpniavit. Testes (dg: datum supra) Tijt 

et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 407r 02 vr 13-09-1392. 

Een vidimus maken van 6 schepenbrieven en Reijnerus zvw Reijnerus Willems 

beloofde dat ze ter hand worden gesteld aan erfg vw Ghibo Herinc, direct na 

overlijden van voornoemde Reijnerus. 

 

Et fiet vidimus de sex litteris scabinorum et Reijnerus filius quondam 

Reijneri Willems promisit super omnia (dg: tradere) #quod tradentur# 

                         
27 Zie ← BP 1177 f 298r 10 ±wo 16-05-1386, belofte gedurende 10 jaar, elk 

jaar met Sint-Martinus, 10 lichte schilden te betalen. 
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heredibus quondam Ghibonis Herinc statim post decessum dicti Reijneri. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 407r 03 vr 13-09-1392. 

Amelius zvw Amelius zvw een zekere Mijs van den Eijnde deed tbv Mechtildis 

ndv hr Willelmus Voet priester afstand van een erfgoed28, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Triniteit, tussen erfgoed van Johannes van Erpe enerzijds en 

erfgoed van wijlen hr Gerardus van Waderle priester anderzijds, welk 

erfgoed eertijds was van wijlen Agnes van Ghele. 

 

Amelius filius quondam Amelii filii quondam dicti! Mijs van den Eijnde 

super quadam hereditate sita in Busco in loco dicto Trijniteijt inter 

hereditatem Johannis de Erpe ex uno et inter hereditatem quondam domini 

Gerardi de Waderle presbitri ex alio et que (dg: f hereditates) hereditas 

fuerat quondam Agnetis de Ghele ut dicebat et super jure ad opus 

Mechtildis filie naturalis domini Willelmi Voet presbitri renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 407r 04 vr 13-09-1392. 

Gerardus Balijart droeg over aan Lambertus smid van Middelrode (1) 8 hont 

land in Geffen, in de hoeve van Rodolphus van Zelant, tussen Henricus van 

Uden enerzijds en Metta van Berze anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Henricus van Uden en met het andere eind aan de gemeint, (2) 3 

stukken land, ongeveer 6 morgen minus 1 hont groot, in Nuland, ter plaatse 

gnd Vinkel, naast Willelmus Kepken, (3) ¼ deel, dat behoorde aan Johannes 

Kepken zvw Johannes gnd Kepken, in een huis en schuur met ondergrond, en 

tuin in Geffen, tussen eertijds Boudewinus van Zelant enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (4) een stuk land in Geffen, op de heide, naast de 

plaats gnd Vossenberg, naast Johannes van Zelant, aan voornoemde Gerardus 

verkocht door voornoemde Johannes Kepken zvw Johannes Kepken, (5) een 

hofstad in Geffen, tussen Johannes van Zelant enerzijds en Johannes Kepken 

anderzijds, met gebouwen, aan hem verkocht door Johannes zvw Johannes gnd 

Kepken. 

 

Gerardus Balijart octo hont terre sita in parochia de Gheffen in manso 

Rodolphi de Zelant inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter 

hereditatem Mette de Berze ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem 

dicti Henrici de Uden et cum reliquo fine ad communitatem atque tres (dg: 

par) pecias terre sex iugera uno hont minus continentes vel circiter 

sitas in parochia de Nuwelant in loco dicto Vinckel juxta hereditatem 

Willelmi Kepken insuper quartam partem que ad Johannem Kepken filium 

quondam Johannis dicti Kepken spectabat in domo horreo cum suis (dg: at) 

fundis et orto sitis in parochia de Gheffen inter hereditatem que fuerat 

Boudewini de Zelant ex uno et inter communem plateam ex alio atque peciam 

terre (dg: i) sitam in parochia de Gheffen super mericam ibidem iuxta 

locum dictum (dg: W) Vosseberch contigue iuxta hereditatem Johannis de 

(dg: L) Zelant venditas dicto Gerardo a (dg: Jo) dicto Johanne Kepken 

filio quondam Johannis Kepken prout in litteris item (dg: Joh) quoddam 

domistadium situm in parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis de 

Zelant ex uno et inter hereditatem Johannis Kepken ex alio #cum# suis 

edificiis in dicto domistadio consistentibus venditum (dg: d) sibi a 

Johanne filio quondam Johannis dicti Kepken prout in litteris hereditarie 

supportavit Lamberto fabro de Middelrode cum litteris et jure promittens 

ratam servare (dg: et o) #et obligationem# et impeticionem ex parte #sui# 

et suorum liberorum deponere (dg: testes datum supra). Testes Tijt et 

Arnoldus datum sexta post nativitatis Marie. 

 

                         
28 Zie ← BP 1176 f 370r 03 za 16-07-1384, overdracht van het erfgoed aan Mechtildis ndv hr 
Willelmus Voet. 
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BP 1179 p 407r 05 ma 30-09-1392. 

Voornoemde Lambertus smid van Middelrode gaf voornoemde erfgoederen uit aan 

Baudewinus van Zelant; de uitgifte geschiedde voor de lasten die er 

jaarlijks uit gaan en thans voor een n-erfpacht29 van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Lambertus dictas hereditates dedit ad hereditariam paccionem 

Baudewino de Zelant ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus 

annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens ratam servare 

et alter repromisit et promisit super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Aa et Rover datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 407r 06 ma 30-09-1392. 

En hij kan voornoemde pacht terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393), met 80 Gelderse gulden of de waarde en met de 

pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, 

in aanwezigheid van Walterus Delijen soen, Willelmus Wadepoel en Jacobus 

van den Poel. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem (dg: tam) ad spacium (dg: du) duorum 

a! festo purificationis proxime futuro sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente cum (dg: L) octoginta Gelre gulden seu valorem et cum 

plena paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera scriptorum 

oppidi de Busco presentibus Waltero Delijen soen Willelmo Wadepoel et 

Jacobo van den Poel datum anno #M CCC# nonagesimo secundo mensis 

septembris die ultima hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 407r 07 ±ma 30-09-1392. 

Walterus Boen ev Elizabeth dvw Ghisbertus Hillen soen: alle erfgoederen en 

erfpachten, die aan voornoemde Walterus en Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth, gelegen of te betalen 

onder Woensel, uitgezonderd 1/5 deel dat aan voornoemde Walterus en 

Elizabeth gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth 

in een beemd, in Woensel, voor de deur van Johannes gnd Holbart {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Walterus Boen (dg: peciam terre) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Ghisberti Hillen soen (dg: medietatem) omnes 

hereditates et hereditarias pacciones dictis Waltero et Elizabeth sue 

uxori #de# morte quondam parentum dicte Elizabeth successione (dg: s) 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Woensel sitas et solvendas 

excepta una quinta parte dicto Waltero et Elizabeth sue uxori de morte 

quondam (dg: Elizabeth) parentum dicte Elizabeth successione advoluta in 

quodam prato sito in parochia de Woensel (dg: in) ante januam (dg: Ho) 

Johannis dicti Holbart. 

 

BP 1179 p 407r 08 vr 13-09-1392. 

Walterus Loen ev Elizabeth dvw Ghisbertus Hillen soen verkocht aan Henricus 

Lanen soen, tbv hem en Lana, Petrus, Katherina en Ghisbertus, kv voornoemde 

Henricus verwekt bij zijn eerste vrouw Luijtgardis dvw Petrus van den 

Nuwenhuze, een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Woensel, met Lichtmis 

in Woensel te leveren, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde 

verkoper en zijn vrouw Elizabeth gekomen waren na overlijden van de ouders 

van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Woensel, reeds belast met lasten. 

 

                         
29 Zie → BP 1180 p 357r 12 vr 10-09-1395, overdracht van de erfpacht. 
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Walterus Loen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Ghisberti Hillen soen hereditarie vendidit Henrico Lanen soen ad 

opus sui et ad Lane! Petri Katherine et Ghisberti suorum liberorum ab 

eodem Henrico et Luijtgarde sua prima uxore filia quondam (dg: quo) Petri 

van den Nuwenhuze pariter genitorum hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de (dg: B) Woensel solvendam 

hereditarie purificationis et in Woenssel tradendam ex omnibus bonis 

dicto venditori et Elizabeth sue uxori de morte quondam parentum dicte 

Elizabeth successione advolutis quocumque locorum infra parochiam de 

Woenssel sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere hoc addito quod dicta paccio post decessum dicti 

Henrici Lanen soen integraliter ad dictos suos 4 liberos devolvetur. 

Testes Rover et Arnoldus datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 407r 09 vr 13-09-1392. 

Voornoemde Walterus Boen ev Elizabeth dvw Ghisbertus Hillen soen verkocht 

aan Henricus Lanen soen, tbv hem en diens vrouw Katherina dvw Johannes van 

den Hove een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Woensel, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit voornoemde goederen. Voornoemde Henricus en Katherina, 

of de langstlevende, zal de pacht bezitten, en na overlijden van hen beiden 

gaat de pacht naar de kinderen van voornoemde Henricus, verwekt bij 

Katherina. 

 

Dictus Walterus Boen maritus ut immediate hereditarie vendidit Henrico 

Lanen soen ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris filie quondam 

Johannis van den Hove (dg: h ad o) hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Woenssel solvendam hereditarie purificationis ex 

dictis bonis promittens per totum ut immediate tali condicione quod alter 

dictorum (dg: Joh) Henrici et Katherine diutius vivens integraliter 

possidebit post decessum eorundem Henrici et Katherine amborum ad liberos 

eorundem ab ipsis Henrico et Katherina pariter genitos et generandos (dg: 

su) integraliter devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 407r 10 vr 13-09-1392. 

Henricus Boen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: Bo) Boen prebuit et reportavit #totum#. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 407r 11 wo 18-09-1392. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest, Arnoldus Backe zvw Henricus Bac van Eijcke 

en Jacobus zvw Franco van Baest beloofden aan Rijcoldus Borchgreve 50 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) in Den Bosch 

in het woonhuis van voornoemde Rijcoldus te leveren. 

 

Jacobus (dg: de) filius quondam Jacobi de Baest et (dg: St ?Ka) Arnoldus 

Backe filius quondam Henrici Bac de Eijcke (dg: promiserunt Rijcoldo 

Borchgreve L mudde siliginis) et (dg: St) Jacobus filius #quondam# 

Franconis de Baest promiserunt Rijcoldo Borchgreve quinquaginta modios 

siliginis mensure de Busco (dg: ad monitionem persolvendos et in B) ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco in domo 

habitationis dicti Rijcoldi tradendos. Testes Neijnsel et Tijt datum in 

crastino Lamberti. 

 

BP 1179 p 407r 12 do 26-09-1392. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc beloofde aan zijn oom Henricus Aben soen 20 

oude schilden, na maning te betalen. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc promisit Henrico Aben soen 

suo avunculo XX aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes Rover et 
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Tijt datum quinta post Mathei. 

 

1179 mf6 E 03 p. 408. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 13-09-1392. 

 in die exaltationis sancte crucis: zaterdag 14-09-1392. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1392. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1392. 

 

BP 1179 p 408v 01 vr 13-09-1392. 

Hubertus Steenwech en Theodericus Buc ev Jutta dvw Henricus Steenwech 

enerzijds en Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govij en zijn kinderen Jacobus 

en Elizabeth, voor zich en voor andere kv voornoemde Martinus, anderzijds 

maakten een erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Hubertus en Theodericus Buc kregen (1) een kamp, 4 morgen minus 

30 roeden groot, van voornoemde wijlen Jacobus, in het gebied van Meerwijk, 

voorbij het hek, op de plaats gnd die Meer, tussen Jacobus gnd Govijen en 

Lambertus gnd Raet enerzijds en Rutgherus zv Theodericus gnd Luben van 

Hedechusen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 4 pond geld, gaande uit een 

huis en erf van Henricus zvw Johannes gnd die Rike van Ghestel bij Herlaer, 

in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Walterus 

Bijerman enerzijds en erfgoed van Rodolphus Pulslauwer anderzijds, welke 

cijns aan voornoemde wijlen Jacobus gnd Cop zvw Arnoldus Govijen was 

verkocht door Theodericus zvw Theodericus bediende van Andreas Valant, (3) 

een b-erfcijns van 4 pond geld, uit een b-erfcijns van 5 pond voornoemd 

geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 7 bunder 1 dagmaat beemd, in 

Helvoirt, naast Godefridus van der Straten enerzijds en Johannes gnd Witloc 

anderzijds, welke cijns van 5 pond voornoemde wijlen Jacobus gnd Cop 

Govijen gekocht had van Lambertus zv Lijsa van Heijlvoert, en van welke 

cijns het 5e pond behoort aan voornoemde Martinus zvw Jacobus gnd Cop 

Govijen, (4) de helft van een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 5 mud Johannes Last en voornoemde Jacobus zvw Arnoldus 

Goevij beurden uit een hoeve lands, in Helvoirt, op de plaats gnd Leendonk, 

en welke hoeve eertijds was van wijlen jkvr Heijskina, (5) 1/5 deel, 

behorend aan Walterus van Ghesel, in een b-erfpacht van 2 mud rogge, met 

Sint-Andreas te leveren, gaande uit een hoeve van Henricus gnd Diederics 

soen, in Helvoirt, ter plaatse gnd Groot Laar, welk 1/5 deel voornoemde 

wijlen Jacobus Govie verworven had van Wolterus van Ghesel. 

 

(dg: N) Hubertus Steenwech et Theodericus Buc maritus et tutor legitimus 

Jutte sue uxoris filie quondam Henrici Steenwech ex una parte et Martinus 

filius naturalis quondam Jacobi dicti Cop Govij Jacobus et Elizabeth sui 

(dg: filii) liberi (dg: ex) pro se et quibuscumque aliis liberis dicti 

Martini genitis et generandis ex altera parte #cum tutore# (dg: pro et) 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

bonis ad ipsos spectantibus ut dicebant mediante qua divisione (dg: 

medietatem que ad Hermannum forbitorem spectabat) cuiusdam campus 

(verbeterd uit: campi) quatuor iugera terre triginta virgatis terre minus 

continentis #dicti quondam Jacobi# situs in territorio de Meerwijc ultra 

Ameijdam supra locum dictum communiter die Meer inter hereditatem Jacobi 

dicti Govijen et Lamberti dicti Raet ex uno et inter hereditatem Rutgheri 

filii Theoderici dicti Luben de Hedechusen ex alio (dg: quam medietatem 

dictus quondam Jacobus Grubben Govijen erga dictum Hermannum forbitorem 

emendo acquisiverat prout in litteris) item hereditarius census quatuor 

librarum monete solvendus hereditarie (dg: p mediatim Laurencii martiris 

et mediatim purificationis) de domo et area Henrici filii quondam 

Johannis dicti die Rike de Ghestel prope Herlaer sita in Busco supra 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Walteri Bijerman ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi Pulslauwer ex alio venditus dicto quondam 

Jacobo dicto Cop filio quondam Arnoldi Govijen a Theoderico filio quondam 

Theoderici servientis Andree Valant prout in litteris item hereditarus 

census quatuor librarum monete de hereditario censu quinque librarum 
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dicte monete solvendo hereditarie purificationis ex septem bonariis prati 

et una diurnata (dg: d) theutonice dicta een dachmaet sita in parochia de 

Heijlvoert contigue iuxta hereditatem Godefridi van der Straten ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Witloc ex alio quem censum (dg: quatuor 

librarum) quinque librarum dictus quondam Jacobus dictus Cop Govijen erga 

Lambertum filium Lijse de (dg: Hel) Heijlvoert emendo acquisiverat prout 

in litteris et de (dg: quin) censu quinque librarum quinta libra annui 

census spectat ad dictum Martinum filium quondam Jacobi dicti Cop Govijen 

ut dicebant item medietas hereditarie paccionis quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: so) quam paccionem quinque modiorum 

siliginis Johannes Last et #dictus# Jacobus filius quondam Arnoldi Goevij 

solvendam habuerunt hereditarie ex (dg: q) manso terre sito in parochia 

de Helvoert super locum dictum Leendonc et qui mansus fuerat quondam 

domicelle Heijskine prout in litteris dicebant contineri item quinta pars 

ad Walterum de Ghesel spectabat in (dg: q) annua et hereditara paccione 

duorum modiorum siliginis solvenda Andree ex manso Henrici dicti 

Diederics soen sito in predicta (dg: de) parochia de (dg: H) Helvoert ad 

locum dictum Groet Laer quam quintam partem dictus quondam Jacobus Govie 

erga Wolterum de Ghesel prout! in litteris ut dicebat dictis Huberto et 

Theoderico Buc cesserunt promittentes (dg: cum tutore ratam servare) 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et quorumcumque liberorum dicti Martini genitorum et 

generandorum et ex parte quorumcumque (dg: hereditatum) #heredum# dicti 

quondam Jacob! Govijen deponere. Testes Rover et Arnoldus datum sexta 

post (dg: p) nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 408v 02 vr 13-09-1392. 

Voornoemde Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govij en zijn kinderen kregen, 

door hen te bezitten volgens het testament van voornoemde wijlen Jacobus 

Cop Govijen, (1) 4 morgen minus 30 roeden land, in een kamp dat was van 

Gerardus gnd Gheroij, 23½ morgen groot, in het gebied van Meerwijk, voorbij 

het hek, op de plaats gnd die Meer, te weten de 4 morgen minus 30 roeden 

gelegen in het bovenste 1/3 deel van voornoemd kamp, richting Gewanden, die 

Jacobus gnd Cop Govijen gekocht had van Gerardus Gheroij zvw Gerardus 

Gheroij, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den 

Bosch te betalen, welke cijns voornoemde wijlen Jacobus Cop Govijen gekocht 

had van Erardus gnd Eelken die Pruijser bvw Arnoldus gnd Pruijser van Loen, 

(3) een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

Last zvw Arnoldus Last, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van 

Willelmus met der Zoch enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus Raet 

anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Jacobus Cop Govijen gekocht had 

van voornoemde Johannes Last, (4) een b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hoeve land in Lage Mierde, 

welke cijns voornoemde wijlen Jacobus Cop Govijen gekocht had van Petrus 

zvw Willelmus gnd Vriese, (5) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 bunder land in Udenhout, 

naast goederen van het klooster van Tongerlo, alsmede uit een huis op 

voornoemde 5 bunder staande, welke pacht voornoemde Jacobus gnd Govien 

gekocht had van Willelmus van Ghestel. 

Lasten van de kant van erfg vw Cristina wv voornoemde Jacobus gnd Cop 

Govijen worden afgehandeld. 

 

Et mediante qua divisione quatuor iugera terre triginta virgatis minus 

sita in quodam campo qui quondam fuerat Gerardi dicti Gheroij viginti 

tria et dimidium iugera terre continente sito in territorio de Merewijc 

ultra Ameijdam supra locum dictum die Meer videlicet illa quatuor iugera 

terre triginita virgatis minus que sita sunt in superiori tercia parte 

dicti campi versus Gewanden (dg: vendita) #que# Jacobus (verbeterd uit: 
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Jacobo) dictus Cop Govijen erga Gerardum Gheroij filio! quondam Gerardi 

Gheroij emendo acquisiverat prout in litteris item hereditarius census XL 

solidorum monete solvendus hereditarie purificationis et in Busco 

tradendus quem censum dictus quondam Jacobus Cop Govijen erga Erardum 

dictum Eelken die Pruijser fratrem quondam Arnoldi dicti Pruijser de (dg: 

Loen) Loen emendo acquisiverat prout in litteris item hereditarius census 

XX solidorum monete solvendus hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area Johannis Last filii quondam Arnoldi Last sita in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Willelmi met der Zoch ex uno 

et inter hereditatem quondam Lamberti Raet ex alio quem censum dictus 

quondam Jacobus Cop Govijen erga dictum Johannem Last emendo acquisiverat 

prout in litteris item hereditarius census XL solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in dicto censu 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris dando hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de manso terre in Nedermijrde sito 

et attinentiis eius (dg: e) universis quem censum dictus quondam Jacobus 

Cop Govijen erga Petrum filium quondam Willelmi dicti Vriese emendo (dg: 

ven) acquisiverat (dg: i) prout in litteris item hereditaria paccio trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis 

et in (dg: L) Busco tradenda de quinque bonariis terre sitis in Udenhout 

juxta bona monasterii de Tongherloe et de domo super dicta quinque 

bonaria terre consistente quam paccionem dictus Jacobus dictus Govien 

erga (dg: W) erga Willelmum de Ghestel emendo acquisiverat prout in 

litteris dictis Martino et suis liberis genitis et generandis cesserunt 

in partem super (dg: pro) quibus etc promittentes super habita et habenda 

(dg: warandiam) ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

eorum et quorumcumque heredum quondam Cristine relicte dicti quondam 

Jacobi dicti Cop Govijen deponere tali condicione quod dicti Martinus et 

eius liberi geniti et generandi possidebunt premissa iuxta editionem 

testamenti dicti quondam Jacobi Cop Govijen. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 408v 03 vr 13-09-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Walterus gnd van Ghesel” en 

Martinus nzvw Jacobus Cop Govijen beloofde de brief, zo nodig, ter hand te 

stellen aan Theodericus Buc. 

 

#. 

Et fiet (dg: instrum) vidimus de littera incipiente Walterus dictus de 

(dg: Ghestel) Ghesel et Martinus filius naturalis quondam Jacobi Cop 

Govijen promisit tradere Theoderico Buc prout in litteris!. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 408v 04 za 14-09-1392. 

Bartholomeus zv Nicholaus Spirinc Meus soen vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan 

van zijn vader. 

 

Bartholomeus filius Nicholai Spirinc #Meus soen# supplicavit a dicto 

Nicholao suo patre recedendi a domo convictu et expensis ?etc et pater 

annuens ?dedit ut in forma nomine emancipationis. Testes Willelmus et 

Tijt datum in die exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1179 p 408v 05 do 19-09-1392. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sente Thomaers verkocht aan Johannes zvw 

Johannes van der Hoeven een stukje land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Donkerbeemd, tussen Lambertus Moerken enerzijds en kvw Elisabeth gnd 

Kox anderzijds. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri van Sente Thomaers particulam terre 

sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Donckerbeemt inter 

hereditatem Lamberti Moerken ex uno et inter hereditatem liberorum 
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quondam Elisabeth dicte Kox ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Johannis van der Hoeven promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post 

Lamberti. 

 

BP 1179 p 408v 06 do 12-09-1392. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke machtigde Johannes van der 

Hamarts zijn cijnzen, renten en tegoeden te manen. 

 

Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke dedit potestatem 

Johanni van der Hamarts monendi suos census redditus credita usque ad 

revocacionem. Testes Rover et Neijnsel datum (dg: dominica) #quinta# post 

nativitatis Marie. 

 

1179 mf6 E 04 p. 409. 

 in profesto Lamberti: maandag 16-09-1392. 

 in crastino Lamberti: woensdag 18-09-1392. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1392. 

 

BP 1179 p 409r 01 ma 16-09-1392. 

Leonius Snavel, Arnoldus Snavel zv Henricus Snavel en Arnoldus zv Elizabeth 

dvw Arnoldus Snavel de oudere verkochten aan Gerardus zv Gerardus Claes 

soen (1) 5/6 deel, dat aan Adam en Bela, nkvw voornoemde Arnoldus Snavel de 

oudere, behoorde in een stuk beemd, gnd die Scoerbeemd, in Veghel, tussen 

Gheerlacus Cnode enerzijds en kvw Goeswinus Jacobs soen anderzijds, waarvan 

het resterende 1/6 deel behoort aan een zekere Vrieze Jutten soen van 

Vechel, (2) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd Erlikem, tussen Hessello 

gnd Hessels soen enerzijds en een weg anderzijds, dit stuk land belast met 

3 penning cijns en 7 kapoenen. Arnoldus van Scijnle zvw hr Leonius deed 

afstand. 

 

(dg: Solvit I grossum). 

Leonius Snavel Arnoldus Snavel filius Henrici Snavel et Arnoldus filius 

Elizabeth (dg: filie u Snav) filie quondam Arnoldi Snavel senioris 

quinque sextas partes que (dg: spectabant) ad Adam et Belam pueros 

naturales dicti quondam Arnoldi Snavel senioris spectabant (dg: ad) in 

pecia prati dicte! die (dg: Scoeck) Scoerbeent! sita in parochia de 

Vechel (dg: in loco) inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex uno et inter 

hereditatem (dg: Re Gos) liberorum quondam Goeswini Jac[ob]s soen ex alio 

scilicet dividendo dictam peciam (dg: terre) prati in sex partes equales 

(dg: sex de) quinque partes de hiis et de qua pecia prati reliqua sexta 

pars spectat ad (dg: Gerardum) dictum Vrieze Jutten soen de Vechel ut 

dicebant (dg: hereditarie vendiderunt Gerardo filio Gerardi Claes soen 

promittentes divisi super omnia habita et habenda scilicet quis eorum pro 

una tercia parte dictarum quinque sex partium warandiam et obligationem 

deponere) atque peciam terre sitam in parochia de (dg: Erlikem) Erpe in 

loco dicto Erlikem inter hereditatem Hessellonis dicti Hessels soen ex 

uno et inter (dg: here) quandam viam ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo filio Gerardi Claes soen #supportaverunt cum omnibus 

litteris et jure# promittentes (dg: ..) divisi super habita et habenda 

scilicet (dg: pro) eorum! pro una tercia parte premissorum warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus denariis census et septem caponibus 

ex dicta pecia terre de jure solvendis. Quo facto Arnoldus de Scijnle 

filius quondam domini Leonii super (dg: p) premissis et jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes Aa et 

Arnoldus datum in profesto Lamberti. 

 

BP 1179 p 409r 02 wo 18-09-1392. 

Johannes van de Kloot droeg over aan Johannes van Eckerbroec (1) een akker, 

gnd die Slijvense Akker, in Someren, beiderzijds tussen Theodericus Martens 

soen, (2) een stuk land, in Someren, ter plaatse gnd Hambosse, tussen 
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Willelmus van Laervenne enerzijds en wijlen Henricus Sceijve anderzijds, 

aan hem gerechtelijk verkocht door Adam van Nuenen. 

 

Johannes de Globo agrum (dg: terre) dictum die Slijvenschen Acker situm 

in parochia de Zoemeren inter hereditatem Theoderici Martens soen ex 

utroque latere coadiacentem atque peciam terre sitam in dicta parochia ad 

locum dictum Hambossche inter hereditatem Willelmi de Laervenne et inter 

hereditatem (dg: domini) quondam Henrici Sceijve venditos sibi ab Adam de 

Nuenen per judicem prout in litteris supportavit Johanni (dg: d van den 

de Nec) de Eckerbroec promittens ratam servare (dg: ..). Testes Aa et 

Neijsel datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1179 p 409r 03 wo 18-09-1392. 

Jkvr Margareta wv Hubertus van Goubordingen verkocht aan Johannes zvw 

Johannes die Rijc kramer een lijfrente van 4 oude schilden of de waarde 

zoals de stad zal nemen en ontvangen en geven, een helft te betalen met 

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

aanstaande (di 24-06-1393), gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Jacobus Coptiten enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Beke anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Huberti de Goubordingen (dg: cum 

tutore) legitime vendidit Johanni (dg: die) filio quondam Johannis die 

Rijc institoris vitalem pensionem quatuor aude scilde (dg: va) seu 

valorem sicut oppidum capiet et recipiet et dabit solvendam anno quolibet 

ad vitam dicte emptricis et non ultra (dg: nativitatis) mediatim Johannis 

et mediatim Domini et mediatim! Johannis proxime futuro ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Jacobi Coptiten ex uno et inter hereditatem Johannis de Beke ex alio ut 

dicebat promittens (dg: cum tutore) super habita et habenda warandiam et 

obligationem (dg: d) aliam deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu III librarum et X solidorum monete exinde prius 

solvendis sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 409r 04 ±wo 18-09-1392. 

Johannes van den Eijnde de oudere zvw Johannes van den Eijnde, Vastradus 

zvw Johannes van Berkel en Henricus Jans soen van Maren beloofden aan 

Henricus Weijer, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar 10 oude 

schilden de waarde die de stad zal ontvangen en geven en 2 zester peren, 

Bossche maat, te betalen en te leveren, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan. 

 

Johannes van den Eijnde senior filius quondam Johannis van den Eijnde 

Vastradus filius quondam Johannis de Berkel Henricus Jans soen de Maren 

promiserunt (dg: Henrico Weij) indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Henrico Weijer ad spacium trium annorum datam presentium sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum X aude scilde 

scilicet valorem quam oppidum recipiet et dabit et duo sextaria pirorum 

mensure de Busco mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro. 

 

BP 1179 p 409r 05 do 19-09-1392. 

Lambertus van den Laer zvw Danijel van Zelant zvw Johannes van Zelant gaf 

uit aan Lambertus zvw Lambertus gnd die Rike, Egidius Copparts soen en 

Arnoldus zvw Arnoldus van den Boegarde de helft in een hoeve, gnd het Goed 

ten Berge, in Uden, ter plaatse gnd op Zeland, zoals deze helft behoorde 

aan wijlen voornoemde Danijel van Zelant; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-
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02-1394). 

 

Lambertus (dg: f) van den Laer filius quondam Danijel! de Zelant #filii 

quondam Johannis de Zelant# medietatem ad se spectantem in quodam manso 

#dicto tGoet ten Berge# (dg: dicti quondam Johannis de Zelant) sito in 

parochia de Uden in loco dicto (dg: Sp) op Zelant et (dg: q) in 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque sitis prout (dg: 

huiusmodi) huiusmodi (dg: mansus) #medietas dicti mansi# cum suis 

attinentiis ad dictum quondam (dg: Joh) #Danijelem# de Zelant spectare 

consueverat #et in eodem decessit# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem (dg: H) Lamberto filio quondam Lamberti (dg: des R) dicti die 

Rike (dg: ab eodem hereditarie possidendum) Egidio Copparts soen et 

Arnoldo filio quondam Arnoldi van den Boegarde ab eisdem hereditarie 

possidendum pro censibus domini fundi exinde solvendis dandis etc atque 

(dg: atq) pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime ultra annum et in Busco tradenda ex dicta 

medietate promittens warandiam pro premisis et aliam obligationem (dg: 

ob) deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis. Testes Neijnsel 

et Tijt datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1179 p 409r 06 do 19-09-1392. 

Henricus gnd van Zelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief van 

de kopers overhandigen aan een van beiden. 

 

Henricus di[ctus] de Zelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

Tradetur littera emptorum alteri eorundem. 

 

BP 1179 p 409r 07 do 19-09-1392. 

Voornoemde Lambertus, Egidius en Arnoldus beloofden aan eerstgenoemde 

Lambertus van den Laer 80 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Dicti Lambertus Egidius et Arnoldus promiserunt primodicto Lamberto van 

den Laer LXXX Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 409r 08 do 19-09-1392. 

Ghiselbertus die Hoessche van Lijttoijen beloofde aan Conrardus zvw 

Arnoldus Coenen soen, tbv Theodericus Luwe, gedurende 3 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 10 Gelderse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Ghiselbertus die Hoessche de Lijttoijen promisit super omnia Conrardo 

filio quondam Arnoldi Coenen soen ad opus Theoderici Luwe (dg: X Gelre 

gulden seu valorem ad) se daturum et soluturum dicto Theoderico ad 

spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum trium annorum X Gelre gulden seu valorem ad cathedram 

Petri et primo termino ad cathedram Petri proxime futurum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 409r 09 ±do 19-09-1392. 

Henricus Weijer verhuurde aan Johannes van den Eijnde de oudere zvw 

Johannes van den Eijnde de vorsterij van Maren, voor een periode van 3 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1392), per jaar voor 10 oude 

schilden evenveel per schild als de stad zal nemen en geven etc, en voor 2 

zester peren, Bossche maat, een helft te betalen en te leveren met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan. Eerstgenoemde Johannes en met hem 

Vastradus zvw Johannes van Berkel en Henricus Jans soen beloofden de 

voorwaarden na te komen. Zou Margareta wv Henricus Lobbe binnen deze 3 jaar 

overlijden, en zou dan de vorsterij aan voornoemde Johannes worden ontnomen 
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door de hertogin van Brabant, dan zal de verhuur eindigen. 

 

Henricus Weijer forestariam de Maren cum suis jure et atttinentiis 

locavit Johanni van den Eijnde seniori filio quondam Johannis van den 

[Eijnde] ab eodem ad spacium trium annorum post festum nativitatis 

Johannis proxime preteritum sine medio sequentium possidendam anno 

quolibet dictorum trium annorum pro X aude [scilt] (dg: seu) scilicet 

tantum pro quolibet aude scilt quantum oppidum capiet et dabit etc et pro 

duobus sextariis pirorum mensure de B[usco dandis sibi] ab alio anno 

quolibet dictorum trium annorum mediatim Domini et mediatim Johannis et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime futurum promittens ....... 

....... ....... warandiam [et] aliam obligationem deponere et alter et 

cum eodem Vastradus (dg: et He) filius quondam Johannis de Berkel et 

Henricus Jans soen [promiserunt] indivisi [super] omnia tali condicione 

quod si contingat Margaretam relictam quondam Henrici Lobbe decedere 

infra dictos 3 annos [et] si contingat (dg: dicto Johanni) dictam 

forestariam dicto Johanni arripi et impediri a (dg: da) domina ducissa 

Brabancie seu ex parte eiusdem domine ducisse extunc deinceps dicta 

locacio exspirabit scilicet dicti Johannes et sui condebitores dictam 

pecuniam pro rata temporis quo (dg: dicto) dictus Johannes [dictam] 

forestariam possidet. 

 

1179 mf6 E 05 p. 410. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1392. 

 in vigilia Mathei: vrijdag 20-09-1392. 

 

BP 1179 p 410v 01 do 19-09-1392. 

Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes van Gheldorp zvw 

Johannes van Gheldorp met zijn goederen. 

 

Godefridus de Gheldorp filius quondam Philippi (dg: v) de Eijcke omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Johannem de Gheldorp filium 

quondam Johannis de Gheldorp cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. 

Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1179 p 410v 02 do 19-09-1392. 

Henricus Dicbier heer van Mierle droeg over aan Margareta dvw Alardus zvw 

Henricus gnd die Clercke van Mierle, tbv haar (voor de duur van haar leven 

en na haar overlijden tbv) de kerkfabriek van de kerk van Mierlo, een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Mierlo, uit een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, maat van Mierlo, welke pacht van 5 mud Arnoldus zvw Reijnerus gnd 

Haengrave van Achel beloofd had aan voornoemde Henricus Dicbier, met 

Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit 2 stukken erfgoed, in Mierlo, ter 

plaatse gnd dat Broek, (1) tussen Arnoldus gnd van Welle en eerstgenoemde 

Arnoldus zvw Reijnerus Haengrave enerzijds en Reijnerus gnd Gruijter 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (2) tussen 

voornoemde Reijnerus Gruijter enerzijds en Henricus gnd Striker anderzijds, 

zoals deze 2 stukken behoorden aan wijlen Goeswinus Moedel Dicbier. Een 

brief overhandigen aan Margareta en de andere aan Jacobus van Berze. 

 

-. Duplicetur. Unam habebit Margareta et altera traditur Jacobo de Berze. 

Henricus Dicbier dominus de Mierle hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Mierle de hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis #dicte# mensure de Mierle quam paccionem quinque modiorum 

siliginis dicte mensure Arnoldus filius quondam Reijneri dicti Haengrave 

de Achel promisit (dg: di) se daturum et soluturum dicto Henrico Dicbier 

hereditarie purificationis et in Mierle tradendam et deliberandam ex 

duabus peciis hereditatis sitis in parochia de Mierle super locum dictum 

communiter dat Broec quarum una inter hereditatem Arnoldi dicti de Welle 

et Arnoldi (dg: Ar) primodicti (dg: Ard) filii quondam (dg: Reij) 
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Reijneri Haengrave ex uno et inter hereditatem Reijneri dicti Gruijter ex 

alio tendens cum uno fine ad communem viam et altera inter hereditatem 

dicti Reijneri Gruijter ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Striker 

ex alio sunt situate prout dicte due pecie hereditatis ibidem sunt 

situate et ad Goeswinum quondam Moedel Dicbier pertinere consueverunt 

prout in litteris #quas vidimus# supportavit Margarete filie quondam 

#Alardi filii quondam# Henrici dicti die Clercke de Mierle ad opus sui et 

ad opus fabrice ecclesie de Mierle promittens super omnia warandiam et 

obligationem in dicta paccione trium modiorum siliginis deponere tali 

condicione quod dicta Margareta dictam paccionem trium modiorum siliginis 

ad eius vitam intergaliter possidebit #statim# post eiusdem Margarete 

decessum (dg: eius) ad dictam fabricam dicte ecclesie de Mierle 

hereditario jure (dg: possidendam et haben sc) devolvendam et 

succedendam. Testes (dg: Tijt et Arnoldus datum quinta post Lamberti). 

 

BP 1179 p 410v 03 do 19-09-1392. 

Voornoemde Margareta dvw Alardus zvw Henricus die Clercke van Mierle droeg 

over aan Henricus Dicbier heer van Mierlo 1/3 deel in een b-erfcijns30 van 9 

pond, 1 oude gouden gulden of een gouden gulden van Florence voor 12 groot 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die Henricus zv Henricus zv 

Henricus Kelremans soen bvw voornoemde Alardus beurde, gaande uit goederen 

gnd Kelremans Goede, in Heze, welke cijns van 9 pond voornoemd geld 

Tilkinus zvw Johannes gnd Quadebet en Johannes zv voornoemde Tielkinus 

beloofd hadden aan voornoemde Henricus zv Henricus zv Henricus gnd 

Kelremans soen. 

 

Dicta (dg: Mg) Margareta filia quondam #Alardi filii quondam# Henrici die 

Clercke de Mierle cum tutore terciam partem ad se spectantem in 

hereditario censu novem librarum scilicet antiquo floreno aureo boni auri 

et iusti ponderis vel aureo floreno de Florencia auri et ponderis ut 

prefertur pro duodecim grossis in dicto censu computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem Henricus filius Henrici filii Henrici 

Kelremans soen frater olim dicti quondam Alardi solvendum habuit 

hereditarie ex bonis dictis communiter Kelremans Goede sitis in parochia 

de Heze cum attinentiis eorundem bonorum singulis et universis ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli tam ultra aquam 

quam citra aquam consistentibus sive sitis et quem censum novem librarum 

dicte monete Tilkinus filius quondam Johannis dicti Quadebet et Johannes 

filius eiusdem Tielkini promiserant se daturos et soluturos dicto Henrico 

filio Henrici filii Henrici dicti Kelremans soen (dg: prout) anno 

quolibet hereditarie termino solucioni predicto prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit Henrico Dicbier domino de Mierle cum litteris et 

jure ac et que tercia pars dicti census dicte Margarete de morte dicti 

quondam) hereditarie supportavit Henrico Dicbier domino de Mierle cum 

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

obligationem ex parte sui (dg: si) deponere (dg: testes datum supra). 

 

BP 1179 p 410v 04 do 19-09-1392. 

Arnoldus nzvw hr Willelmus van Huculem priester droeg over aan Henricus 

Broc (1) de helft in huis en tuin in Oisterwijk, tussen Henricus van Beke 

enerzijds en Nijcholaus gnd Hollen anderzijds, (2) de helft in een hoeve 

van voornoemde wijlen hr Willelmus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Heukelom, (3) al zijn goederen onder Oisterwijk, belast met lasten. 

 

Arnoldus filius naturalis domini quondam (dg: Ar) Willelmi de Huculem 

presbitri medietatem ad se spectantem in domo et orto sitis in Oesterwijc 

inter hereditatem Henrici de Beke ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

dicti Hollen ex alio atque medietatem ad se spectantem in quodam manso 

dicti quondam domini Willelmi sito in parochia de Oesterwijc in loco 

                         
30 Zie ← BP 1177 f 091v 03 za 12-12-1383, Jacobus van Berze van der Horst maande 3 
achterstallige jaren van deze erfcijns. 
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dicto Huculem et in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque sitis atque omnia sua bona quocumque locorum infra parochiam de 

Oesterwijc sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Broc 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus annuatim 

exinde de jure solvendis. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post 

Lamberti. 

 

BP 1179 p 410v 05 do 19-09-1392. 

Willelmus nzvw Johannes gnd Marsscalc, Willelmus van Haren, Johannes 

Steijmpel en Johannes die Brauwer beloofden aan Johannes van Wisschel 17 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus (ma 

11-11-1392) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Willelmus filius naturalis quondam Johannis dicti Marsscalc Willelmus de 

Haren Johannes Steijmpel et Johannes die Brauwer promiserunt Johanni de 

Wisschel XVII Gelre gulden seu valorem mediatim Martini et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 410v 06 do 19-09-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 410v 07 vr 20-09-1392. 

Johannes zvw Arnoldus gnd die Man verkocht aan Johannes Lanen soen van 

Stiphout een stuk land, in Stiphout, tussen Henricus zvw Willelmus die 

Snider en Henricis gnd Danels soen enerzijds en voornoemde Johannes Lanen 

soen anderzijds, met een eind reikend aan de gemeint en met het andere eind 

aan erfgoed gnd die Moest, belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti die Man peciam terre sitam in 

parochia de Stiphout inter hereditatem Henrici filii #quondam# Willelmi 

die Snider et Henrici (dg: filii quond) dicti Danels soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Lanen soen de Stiphout ex alio (dg: ut dicebat here) 

tendentem uno ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem! die 

Moest ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Lanen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes Rover et Tijt datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1179 p 410v 08 vr 20-09-1392. 

Johannes Coppen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Coppen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 410v 09 vr 20-09-1392. 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens soen beloofde aan Johannes van den Placke 18 

Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393) te 

betalen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi Lemkens soen promisit Johanni van den 

Placke XVIII Engel nobel seu valorem ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 410v 10 vr 20-09-1392. 

Rodolphus Hacke kramer verkocht aan Johannes van Driel kramer zvw Arnoldus 
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Bruijstens soen een huis31,32,33,34 en erf in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Boenart enerzijds 

en erfgoed van Arnoldus Pasteijbecker anderzijds, belast met een b-erfcijns 

van 40 schelling geld. 

 

Rodolphus Hacke institor domum et aream sitam in Busco in vico 

reparatorum veterum vestium inter hereditatem Johannis dicti Boenart ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Pasteijbecker ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Arnoldo filio quondam) Johanni (dg: fi) de 

Driel institori filio quondam Arnoldi Bruijstens #soen# promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu XL solidorum monete exinde de jure solvendo ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 410v 11 vr 20-09-1392. 

Rijxkinus Hacke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rijxkinus Hacke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 410v 12 vr 20-09-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 73 Gelderse gulden, 34 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis over een jaar (do 25-

12-1393) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXXIII Gelre gulden scilicet 

XXXIIII gemeijn placken pro quolibet gulden a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 E 06 p. 411. 

 in festo Mathei: zaterdag 21-09-1392. 

 

BP 1179 p 411r 01 ±vr 20-09-1392. 

(dg: Rodolphus). 

 

BP 1179 p 411r 02 za 21-09-1392. 

Woltherus zvw Henricus Fijen soen ev Aleijdis dvw Willelmus Hulsman gaf uit 

aan Henricus zvw Leonius van der Boxbruggen 3 stukken land, in Breugel, ter 

plaatse gnd die Brake, (1) tussen kvw Heilwigis van den Arennest enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, (2) tussen voornoemde kvw Heilwigis 

enerzijds en kvw Willelmus van der Runsvoert anderzijds, (3) tussen 

voornoemde kvw Heilwigis enerzijds en Weltkinus Luden soen anderzijds, 

welke 3 stukken aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Aleidis; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 Keulse 

penningen, (b) 3½ vat koren, maat van Son, aan het klooster van Hoedonk, 

(c) ½ lopen gerst aan de H.Geest in Son, en thans voor (d) een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Woltherus filius quondam Henrici Fijen soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Willelmi Hulsman tres pecias 

(dg: sit) terre sitas in parochia de Broegel in loco dicto die Brake 

quarum una inter hereditatem liberorum quondam Heilwigis van den (dg: 

...) Arennest ex uno et inter communem stegam ex alio altera inter 

hereditatem liberorum dicte quondam Heilwigis ex uno et inter hereditatem 

                         
31 Zie ← BP 1179 p 230v 06 do 16-03-1391, verkoop van de helft in dit huis. 
32 Zie ← BP 1179 p 230v 07 do 16-03-1391, verkoop van de andere helft in dit 

huis. 
33 Zie → BP 1181 p 358v 05 do 17-04-1399, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
34 Zie → BP 1182 p 033r 02 do 18-03-1400, verkoop van een cijns van 40 

schelling uit dit huis. 
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liberorum quondam (dg: Willelmi Henrici van de) Willelmi van der 

Runsvoert ex alio et tercia inter hereditatem dictorum liberorum dicte 

quondam Heilwigis ex uno et inter hereditatem Weltkini Luden soen ex alio 

sunt site et quas sibi et dicte eius uxori de morte quondam parentum 

dicte Aleidis successione advolutas esse dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Henrico filio quondam Leonii (dg: van den) van der Boxbruggen ab 

eodem pro duobus denariis Colonensibus et tribus et dimidio vasis bladi 

mensure de Zonne conventui de Hoedonc et pro dimidio lopino ordei mense 

sancti spiritus in Zonne dandis etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Zonne danda dicto Woltero ab altero 

purificationis et super predictas hereditates tradere ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis. Testes Rover et Tijt datum in festo 

Mathei. 

 

BP 1179 p 411r 03 za 21-09-1392. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Theodericus gnd van der Poerten 

een n-erfcijns van 100 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

de huizinge met ondergrond en toebehoren van voornoemde Gheerlacus, in 

Oisterwijk, tussen Jacobus zvw Martinus van Dusel enerzijds en wijlen 

Godefridus Machiels anderzijds, en uit andere goederen van voornoemde 

Gheerlacus. 

 

Gheerlacus filius (dg: Walteri) Wellini Roveri promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Theoderico dicto van der Poerten 

hereditarium censum centum aude scilde hereditarie nativitatis Domini ex 

habitatione (dg: dicti) cum suis fundo et attinentiis #dicti Gheerlaci# 

sitis in Oesterwijc inter hereditatem Jacobi filii quondam Martini de 

Dusel ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi Machiels ex alio 

atque ex ceteris bonis dicti Gheerlaci singulis et universis habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 411r 04 za 21-09-1392. 

Voornoemde Gheerlacus beloofde aan Theodericus van der Poerten 1000 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Gheerlacus promisit super habita et habenda Theoderico van der 

Poerten mille aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 411r 05 za 21-09-1392. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1179 p 411r 06 za 21-09-1392. 

Henricus zvw Leonius van der Buxbruggen droeg over aan Andreas zvw Arnoldus 

zv Lambertus bakker, tbv Petrus zvw voornoemde Leonius van der Buxbruggen, 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Erp, die Hubertus zvw Johannes gnd 

die Duvel beloofd had aan voornoemde Henricus, met Lichtmis in Erp te 

leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Beke, tussen Gerardus Tuernout en zijn kinderen enerzijds en voornoemde 

Gerardus Tuernout en Gerardus van Rietvoert anderzijds, met een eind 

reikend aan Leonius van de Kelder en met het andere eind aan de gemeint. 

 

Henricus filius quondam Leonii van der Buxbruggen (dg: promisit) 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Erpe quam 

Hubertus filius quondam Johannis dicti die Duvel promiserat se daturum et 

soluturum dicto Henrico hereditarie purificationis et in Erpe tradere ex 

uno bonario prati sito in parochia de Beke prope Arle in loco dicto Beke 

inter hereditatem Gerardi Tuernout et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem dicti Gerardi Tuernout et Gerardi de Rietvoert ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem (dg: here) Leonii de Penu et cum 

reliquo fine ad communitatem ibidem prout in litteris hereditarie 
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supportavit Andree filio quondam Arnoldi #filii# Lamberti pistoris ad 

opus Petri filii quondam dicti Leonii van der Bruxbruggen! cum litteris 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 411r 07 za 21-09-1392. 

Ghibo Kesselman de oudere, zijn zoon Ghibo, Henricus van den Smedebroec en 

Godefridus van Loet beloofden aan Johannes van Mijngen 105 Engelse nobel 

(dg: of) met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Nota. 

Ghibo Kesselman senior Ghibo eius filius Henricus van den (dg: Lover? 

die) Smedebroec et Godefridus de Loet promiserunt Johanni de Mijngen 

centum et quinque Enghels nobel (dg: seu) ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 411r 08 za 21-09-1392. 

Laurencius zvw Laurencius van Baest alias gnd van der Bruggen droeg over 

aan zijn broer Walterus zvw voornoemde Laurencius van Baest de helft in een 

beemd gnd dat Henriks Laar, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen 

Willelmus van der Mere enerzijds en Mathijas die Snider anderzijds, deze 

helft belast met 6 penning nieuwe cijns, en met de helft van een b-erfpacht 

van 26 lopen rogge, Bossche maat, aan voornoemde Walterus en diens broers 

en zusters Johannes, Willelmus, Gertrudis en Luijtgardis, kvw voornoemde 

Laurencius, en aan Gerardus zvw Gerardus Jutten. 

 

-. 

Laurencius filius quondam Laurencii de Baest alias dicti van der Bruggen 

medietatem ad se spectantem in quodam prato dicto dat Henrics Laer sito 

in parochia de Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem Willelmi 

van der Mere ex uno et inter hereditatem Mathije die Snider ex alio 

hereditarie supportavit Waltero suo fratri filio dicti quondam Laurencii 

de Baest promittens warandiam (dg: except) et obligationem deponere ex 

sex denariis (dg: d) novi census ex dicta medietate et medietate 

hereditarie paccionis XXVI lopinorum siliginis mensure de Busco dicto 

Waltero et Johanni et Willelmo suis fratribus et (dg: .) Gertrudi et 

Luijtgardi suis sororibus liberis dicti quondam Laurencii et Gerardo 

filio quondam Gerardi Jutten ex dicta medietate de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 411r 09 za 21-09-1392. 

Henricus zvw Johannes Roempot droeg over aan Walterus zvw Laurencius van 

Baest alias gnd van der Bruggen de andere helft in voornoemde beemd, deze 

helft belast met 6 pennig nieuwe cijns en de helft van een b-erfpacht van 

26 lopen rogge, aan voornoemde Walterus, Johannes, Willelmus, Gertrudis en 

Luijtgardis, kvw voornoemde Laurencius, en aan Gerardus zvw Gerardus Jutten 

soen. 

 

-. 

Henricus filius quondam Johannis Roempot reliquam medietatem ad se 

spectantem in dicto prato supportavit Waltero filio (dg: fi) quondam 

Laurencii de Baest alias dicti van der Bruggen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis novi census ex 

dicta medietate et medietate hereditarie paccionis XXVI lopinorum 

siliginis (dg: dicto) dicto Waltero Johanni Willelmo (dg: .) Gertrudi et 

Luijtgardi liberis dicti quondam Laurencii et Gerardo filio quondam 

Gerardi Jutten soen ex dicta medietate de jure solvendis. 

 

BP 1179 p 411r 10 za 21-09-1392. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Henricus zvw Johannes Roempot 

een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 
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te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit 

voornoemde helft van voornoemde beemd. 

 

-. 

(dg: Wal) Dictus Walterus promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

filio quondam Johannis Roempot hereditariam paccionem III lopinorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et primo termino 

(dg: ter) ultra annum et in Busco tradendam ex dicta medietate dicti 

prati. 

 

BP 1179 p 411r 11 za 21-09-1392. 

Voornoemde Walterus zvw Laurencius van Baest droeg over aan Henricus zvw 

Johannes gnd Roempot een stuk land gnd den Vorstenberg, in Esch, 

beiderzijds tussen Johannes gnd Ghiben soen, strekkend met een eind aan het 

water gnd die Aa. 

 

-. 

Dictus Walterus peciam terre dictam den Vorsten Berch sitam in parochia 

de Essche inter hereditatem Johannis dicti Ghiben soen ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad (dg: co) aquam dictam die Aa 

hereditarie supportavit Henrico filio quondam Johannis [dicto] Roempot 

promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1179 p 411r 12 za 21-09-1392. 

Willelmus zvw Wolterus van Scadewijc verkocht aan Willelmus van Lent zvw 

Henricus Muijdeken ½ morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd den Efterste 

Erd, naast Yda wv Willelmus Corstiaens enerzijds, welke ½ morgen hij 

verworven had van Thomas zv Wolterus van Mameren, belast met zegedijken en 

sloten. 

 

Willelmus filius quondam Wolteri de Scadewijc dimidium juger terre situm 

in parochia de Kessel in loco dicto den Eftersten Erd (dg: inter) #iuxta# 

hereditatem Yde relicte quondam Willelmi Corstiaens ex uno (dg: et in) 

quod dimidium juger terre ipse erga Thomam filium Wolteri de Mameren 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Lent filio 

quondam Henrici Muijdeken promittens warandiam et obligationem deponere 

[exceptis] Zegedike et fossatis infra terram sitis et ad dictum dimidium 

juger terre spectantibus (dg: ...). 

 

BP 1179 p 411r 13 za 21-09-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper, tbv Albertus Buc van 

Lijt, 17½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-

11-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori ad opus Alberti Buc de Lijt XVIIJ 

Gelre gulden vel valorem [ad] Martini proxime persolvendos. 

 

1179 mf6 E 07 p. 412. 

 in crastino octavarum Lamberti: woensdag 25-09-1392. 

 Quinta post octavas Lamberti: donderdag 26-09-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis septembris die XXVI: 

  donderdag 26-09-1392. 

 

BP 1179 p 412v 01 ±za 21-09-1392. 

(dg: Mech). 

 

BP 1179 p 412v 02 wo 25-09-1392. 

Metta ndv hr Theodericus priester zv Henricus Venbossche droeg over aan 

voornoemde hr Theodericus zv Henricus Venbossche een b-erfcijns van 1 oude 

Franse schild of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis in Oss te 

betalen, gaande uit (1) 5 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Ver 
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Truden Hoeve, tussen Johannes gnd die Hoesche enerzijds en erfgoed gnd die 

Smeets Hoeve anderzijds, (2) 2 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op 

den Akkeren, tussen kv Hilla van Couden enerzijds en Katherina dv 

Nijcholaus van Dalem anderzijds, welke cijns voornoemde hr Theodericus, tbv 

zijn voornoemde dochter Metta, gekocht had van Ghisbertus die Hoesche van 

Lijttoijen zvw Henricus van Loecke. Met achterstallige termijnen. 

 

Metta filia naturalis domini Theoderici (dg: fil) presbitri filii (dg: 

naturalis) Henrici Venbossche cum tutore (dg: he ?tut) hereditarium 

censum unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati monete 

Francie (dg: se) seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie purificationis #et in Os tradendum# ex quinque hont terre 

sitis in Littoijen in loco dicto Ver Truden Hoeve inter hereditatem 

Johannis dicti die Hoesche ex uno et inter hereditatem dictam die Smeets 

Hoeve ex alio atque ex duobus hont terre sitis in Lijttoijen ad locum 

dictum op den Ackeren (dg: sit) inter hereditatem liberorum Hille de 

Couden ex uno et inter hereditatem Katherine filie (dg: Nijch) Nijcholai 

de Dalem ex alio quem censum dictus dominus Theodericus ad opus dicte 

Mette sue filie erga Ghisbertum die Hoesche de Lijttoijen quondam! 

Henrici (dg: de L) de Loecke emendo acquisiverat (dg: p) ut dicebat (dg: 

simul cum omnibus arrestadiis sibi) supportavit dicto domino Theoderico 

filio Henrici Venbossche simul cum arrestadiis sibi de dicto censu 

deficientibus a quocumque tempore usque in diem presentem promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Tijt et Arnoldus datum in crastino octavarum 

Lamberti. 

 

BP 1179 p 412v 03 wo 25-09-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “aan eenieder die dit ziet 

blijke dat Hermannus van Zonne” en hr Johannes Sceijfart priester beloofde, 

zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Arnoldus van den Placke. 

 

Et fiet !de littera incipiente universis presentem visuris protestatione 

pateant eorundem quod Hermannus de Zonne et dominus Johannes Sceijfart 

presbiter (dg: recog) promisit super omnia tradere Arnoldo van den Placke 

prout in forma. Testes Johannes et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 412v 04 wo 25-09-1392. 

Margareta wv Johannes gnd Carnauwe droeg over aan Walterus zvw Walterus van 

Os een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 1 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die 

Donk, tussen Boudewinus bv Everardis zvw Arnoldus gnd Ghenen soen enerzijds 

en voornoemde Everardus en zijn broer Jacobus anderzijds, welke cijns aan 

haar was overgedragen door Boudewinus gnd Otten soen. Met achterstallige 

termijnen van de afgelopen 2 jaar. 

 

Margareta relicta quondam Johannis dicti Carnauwe cum tutore hereditarium 

censum quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex quodam iugero terre sito infra libertatem oppidi de 

Busco in loco dicto die Donc inter hereditatem Boudewini fratris Everardi 
!quondam Arnoldi dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Everardi et Jacobi sui fratris ex alio supportatum sibi (dg: a Margareta) 

Boudewino dicto Otten soen prout in litteris hereditarie supportavit 

Waltero filio quondam Walteri de Os cum litteris et (dg: jure al) et jure 

et cum arrestadiis duorum annorum proxime preteritorum sibi deficientibus 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem (dg: depo) ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 412v 05 do 26-09-1392. 

Johannes van Boert zvw Hermannus Scuijwinc en zijn dochter Mechtildis wv 

Goeswinus zvw Andreas van Bernheze beloofden aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, 158 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 
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aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes de Boert filius quondam Hermanni Scuijwinc et Mechtildis eius 

filia relicta quondam Goeswini filii quondam Andree de Bernheze 

promiserunt Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco centum et 

LVIII Hollant gulden seu valorem ad festum (dg: att) nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum quinta post 

octavas Lamberti. 

 

BP 1179 p 412v 06 do 26-09-1392. 

Voornoemde 2 schuldenaren beloofde aan voornoemde Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, 100 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

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

 

Dicti duo debitores promiserunt dicto Alberto ad opus dicte mense centum 

Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime (dg: ?fut p) futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 412v 07 do 26-09-1392. 

Voornoemde 2 schuldenaren beloofde aan voornoemde Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, 100 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

over een jaar (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt dicto Alberto ad opus dicte mense centum 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a festo Remigii proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1179 p 412v 08 do 26-09-1392. 

Voornoemde Mechtildis beloofde haar voornoemde vader Johannes schadeloos te 

houden. 

 

+. 

Dicta Mechtildis promisit super habita et habenda dictum Johannem suum 

patrem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 412v 09 do 26-09-1392. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch verkocht aan 

Mechtildis wv Goeswinus zvw Andreas van Bernheze, tbv haar en haar 

kinderen, (1) de helft van het stenen voorhuis en erf van wijlen Nijcholaus 

van Berkel, in Den Bosch, naast de Gevangenpoort, tussen erfgoed van 

Willelmus gnd Toelinc enerzijds en erfgoed van Johannes van Hezewijc 

anderzijds, (2) de helft van de helft van een ledig erfgoed, gelegen achter 

voornoemd stenen voorhuis en erf, tussen erfgoed van wijlen Henricus gnd 

Gegel enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus Tolinc anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemd stenen voorhuis en erf tot aan het stenen 

achterhuis van voornoemde wijlen Nijcholaus van Berkel, te weten de helft 

van de helft richting het erfgoed van voornoemde Willelmus Tolinc, (3) de 

helft van de onderste stal van voornoemd stenen achterhuis, tot aan de 

onderste voorraadkamer, (4) de helft van een erfgoed, strekkend vanaf een 

kant van een deur, in voornoemde stal hangend, over het water aldaar, tot 

aan de middelste kant van een pijler van de oude stadsmuur, te weten de 

helft richting erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen, (5) de helft van de 

helft van een erfgoed, buiten de oude stadsmuur gelegen, richting 

voornoemde wijlen Wijnricus, welke voornoemde erfgoederen Goeswinus zv 

Andreas van Bernheze van Os gekocht had van Gerardus zvw Nijcholaus van 

Berkel, welke helften Jutta evw voornoemde Goeswinus zvw Andreas van 

Bernheze in haar testament aan voornoemd Geefhuis vermaakt had. Zou 

voornoemde Mechtildis overlijden, voordat voornoemde kinderen meerderjarig 

zijn, dan zal Johannes van Boert, vv voornoemde Mechtildis, voornoemde 

helften bezitten, totdat voornoemde kinderen meerderjarig zijn. 

Zouden alle voornoemde kinderen overlijden voordat ze meerderjarig zijn, 
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dan gaan voornoemde helften naar voornoemde Mechtildis, dan wel naar haar 

erfgenamen. 

 

Albertus Wael (dg: maritus et tutor l) procurator mense sancti spiritus 

in Busco cum consensu et voluntate provisorum dicte mense ex parte et 

nomine eiusdem mense sancti spiritus medietatem anterioris domus lapidee 

et aree quondam Nijcholai de Berkel site in Busco iuxta portam captivorum 

inter hereditatem Willelmi dicti Toelinc ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Hezewijc ex alio atque medietatem medietatis vacue 

hereditatis site ibidem retro dictam anteriorem domum (dg: lanb) lapideam 

et aream inter hereditatem quondam Henrici dicti Gegel ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi Tolinc ex alio tendentis a dicta anteriori 

domu lapidea et area ad posteriorem domum lapideam dicti quondam 

Nijcholai de Berkel scilicet medietatem illius medietatis dicte vacue 

hereditatis que sita est versus hereditatem dicti Willelmi Tolinc insuper 

medietatem inferioris stabuli dicte domus lapidee posterioris usque ad 

(dg: infer) inferius cellarium ibidem tendentis preterea medietatem 

hereditatis cuiusdam tendentis a cono dicto communiter een cant cuiusdam 

janue pendentis in dicto stabulo ultra aquam ibidem ad medium conum 

dictum een cant cuiusdam pijlerne antiqui muri oppidi de Busco videlicet 

medietatem illius hereditatis que sita est ibidem versus hereditatem 

quondam Wijnrici de Oijen cum medietate medietatis cuiusdam hereditatis 

site extra murum antiquum oppidi de Buscoducis versus dicti quondam 

Wijnrici quas hereditates predictas Goeswinus filius (dg: quondam) Andree 

de Bernheze de Os erga Gerardum filium quondam Nijcholai de Berkel emendo 

acquisiverat prout acquisiverat prout in litteris scilicet dividendo 

dictas hereditates in duas partes equales unam earundem #cum suis jure et 

attinentiis# quam Jutta (dg: relicta) #uxor# dicti quondam Goeswini filii 

quondam Andree de Bernheze (dg: le) in suo testamento legaverat dicte 

mense sancti spiritus in Busco ut dicebat hereditarie vendidit Mechtildi 

relicte quondam Goeswini filii quondam Andree de Bernheze ad opus sui et 

ad opus liberorum eiusdem (dg: Cristine) ab eadem Cristina et dicto 

quondam Goeswino pariter genitorum promittens tamquam procurator cum 

consensu provisorum etc sub obligationem omnium bonorum dicte mense ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte dicte mense et 

quorumcumque heredum dicte quondam Jutte deponere tali condicione quod 

(dg: s) dicta (dg: Jutta) Mechtildis dictam medietatem dictarum 

hereditatum cum suis attinentiis integraliter ad suam vitam possidebit 

post eius decessum ad dictos liberos suos integraliter devolvendam tali 

condicione quod si contingat dictam Mechtildem decedere antequam dicti 

liberi sui ad annos pubertatis pervenerint extunc Johannes de Boert pater 

dicte Mechtildis dictam medietatem premissorum possidebit quousque dicti 

liberi ad annos pubertatis pervenerint hoc eciam addito si contingat 

dictos liberos omnes decedere antequam ad annos pubertatis pervenerint 

extunc dicta medietas predictarum hereditatum cum suis jure et 

attinentiis ad dictam Mechtildem si pertunc (dg: et fiet instrumentum 

super premissis) vixerit alioquin ad heredes dicte Mechtildis hereditario 

jure devolvetur. Testes (dg: d) Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 412v 10 do 26-09-1392. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Ywanus Stierken, Willelmus Tolinc en Johannes van de Kloot. 

 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus scabinis 

Ywano Stierken Willelmo Tolinc Johanne de Globo datum anno nonagesimo 

secundo mensis septembris die XXVI hora prime. 

 

BP 1179 p 412v 11 do 26-09-1392. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Rondeken en zijn vrouw Jutta dvw Willelmus Scoeps 

droeg over aan Lambertus zvw voornoemde Willelmus Scoeps, tbv hem en 

Arnoldus en Aleijdis, kvw voornoemde Willelmus Scoeps, alle goederen, die 
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aan voornoemde Jutta gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen 

onder Helvoirt en Venloen. De brief overhandigen aan voornoemde Lambertus. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Rondeken maritus legitimus Jutte 

sue uxoris filie quondam Willelmi Scoeps et dicta Jutta cum eodem tamquam 

cum tutore omnia bona #et immobilia hereditaria et parata# dicte Jutte de 

morte quondam parentum dicte Jutte successione advoluta quocumque locorum 

infra parochias de Helvoert et de Venloen consistentia sive sita (dg: 

vendidit) supportavit Lamberto filio dicti quondam Willelmi Scoeps ad 

opus sui et ad opus Arnoldi Aleijdis liberorum dicti quondam Willelmi 

Scoeps promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: su) eorum deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

Tradetur littera dicto Lamberto. 

 

BP 1179 p 412v 12 do 26-09-1392. 

Jutta wv Henricus van den Borne verklaarde dat Petrus Otten soen alle 

schulden heeft betaald, die voornoemde Petrus verschuldigd was aan wijlen 

voornoemde Henricus van den Borne. 

 

Jutta (dg: van den f) relicta quondam Henrici van den Borne palam 

recognovit sibi plenarie fore satisfactum a Petro Otten soen ab omnibus 

debitis et pecuniarum summis que et quas dictus Petrus debebat dicto 

quondam Henrico van den Borne a quocumque tempore preterito ut dicebat 

clamans inde quitum. Testes (dg: Tijt et) datum supra. 

 

1179 mf6 E 08 p. 413. 

 Geen data op deze pagina. 

 

BP 1179 p 413r 01 do 26-09-1392. 

Gerardus die Visscher ev Luijtgardis dv Nijcholaus gnd Coelken van Helmont 

verkocht aan Johannes van Gorichem den Plattijnmaker 1/3 deel, dat aan 

voornoemde Luijtgardis gekomen was na overlijden van Luijtgardis ndvw 

voornoemde Nijcholaus van Helmont, in een huis en tuin, in Dinther, naast 

de plaats gnd Donkeren Dijk, tussen Aleijdis gnd Machiels enerzijds en de 

gemeint van Dinther anderzijds, mogelijk nog belast met achterstallige 

termijnen van erfcijnzen die uit dit 1/3 deel gaan. 

 

Gerardus die Visscher maritus et tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis 

sue uxoris filie Nijcholai dicti Coelken de Helmont terciam partem dicte 

Luijtga[rdi] de morte quondam Luijtgardis filie naturalis !quondam dicti 

quondam Nijcholai de Helmont successione advolutam in domo et orto sitis 

in parochia de Dijnt[er] (dg: inter) iuxta locum dictum (dg: ?Lode) 

Donckeren Dijke inter hereditatem Aleijdis dicte Machiels ex uno et inter 

communitatem de Dijnter ex alio ut dicebat vendidit Johanni de (dg: Gorpe 

Gorikem) Gorichem den Plattijnmaker promittens ratam servare et 

(verbeterd uit: ex) obligationem ex parte (dg: di) dicte sue uxoris 

deponere exceptis arrestadiis si que deficient ad presens solvendis de 

hereditariis censibus ex dicta tercia parte de jure que arrestadia dictus 

venditor solvere tenebitur. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 02 do 26-09-1392. 

Arnoldus die Pijper zvw Arnoldus van Thede beloofde Henricus Bolle een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk 

land35 van 4 hont 13 roeden, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, naast de plaats gnd Bollenbroek, tussen Batha van der Eijkendonc ev 

Gerardus zv Johannes Gheenkens soen enerzijds en Egidius zv Willelmus 

Gilijs soen anderzijds. 

 

                         
35 Zie ← BP 1178 f 358r 07 do 24-02-1390, aankoop van dit stuk land. 
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Arnoldus die (dg: Pijper) Pijper filius quondam Arnoldi de Thede promisit 

se daturum et soluturum (dg: Petro filio quondam Jacobi van der Loefort 

hereditarium) #Henrico Bolle# censum trium librarum monete hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre quatuor hont et tredecim virgatas 

continente sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum (dg: 

dictum) Dunghen iuxta locum dictum Bollenbroec inter hereditatem Bathe 

van der Eijkendonc uxoris (dg: Joh) Gerardi filii Johannis Gheenkens soen 

ex uno et inter hereditatem Egidii filii Willelmi Gilijs soen ex alio ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 03 do 26-09-1392. 

Everardus zvw Willelmus gnd Rademaker van Halle droeg over aan Henricus die 

Roede zvw Henricus die Rode van Halle een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Henricus die Rode beloofd had aan voornoemde 

Everardus, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1/5 deel, dat aan Elizabeth 

dvw voornoemde Willelmus Rademaker gekomen was na overlijden van haar 

ouders, in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Willelmus, gelegen in 

Boxtel, ter plaatse gnd Halle, uitgezonderd een huis en tuin van wijlen 

voornoemde Willelmus, aldaar, tussen Petrus Scuermans soen enerzijds en 

Johannes die Leeuwe anderzijds. 

 

Everardus filius quondam Willelmi dicti Rademaker de Halle hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) 

quam Henricus die Rode filius quondam Henrici die Rode de Halle promisit 

se daturum et soluturum dicto Everardo hereditarie purificationis ex 

quinta parte que Elizabeth filie dicti quondam Willelmi Rademaker de 

morte suorum parentum successione fuerat advoluta in omnibus 

hereditatibus dicti (dg: Willelmi) quondam Willelmi quocumque locorum in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Halle sitis exceptis tamen in hiis 

domo et orto dicti quondam Willelmi sitis ibidem inter hereditatem Petri 

Scuermans soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Leeuwe ex (dg: 

ex) alio prout in litteris hereditarie supportavit dicto Henrico die (dg: 

Rode) Roede cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 04 do 26-09-1392. 

Henricus van der Bunsbeke en zijn dochter Oda verkochten aan Herbertus zv 

Walterus gnd Herbrechts soen (1) de helft in een huis en erf in Esch, 

tussen wijlen hr Eligius gnd Loij van der Aker priester enerzijds en 

Katherina dvw Laurencius Cappart, met een weg ertussen, anderzijds, met het 

recht in die weg, (2) de helft in een tuin in Esch, tegenover voornoemd 

huis, tussen Oda Gerijts enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een 

stuk beemd, achter de plaats gnd dat Abroek, tussen Nijcholaus Rover 

enerzijds en Arnoldus van den Ors anderzijds, welk stuk beemd gedeeld wordt 

tegen een ander stuk beemd aldaar, tussen voornoemde Nijcholaus Rover 

enerzijds en Hermannus szv Theodericus van Gunterslaer anderzijds. 

 

Henricus van der Bunsbeke (dg: maritus et tutor legitimus) et Oda eius 

filia cum tutore medietatem ad ipsos spectantem in domo (dg: et orto) #et 

area# sita in parochia de Essche inter hereditatem (dg: inter libe p b p) 

quondam domini Eligii dicti Loij van der Aker presbitri ex uno et inter 

hereditatem Katherine filie quondam Laurencii Cappart (dg: ex alio) 

quadam via interiacente ex alio simul cum jure ad eos spectante in eadem 

via atque medietatem ad eos spectantem in quodam orto sito in dicta 

parochia in opposito dicte domus inter hereditatem Ode Gerijts ex uno et 

inter (dg: he) communem plateam ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Herberto filio Walteri dicti Herbrechts soen (dg: soen) 

promittentes (dg: .) cum tutore warandiam et obligationem deponere. 

Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 05 do 26-09-1392. 
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{Aanvullen bij BP 1179 p 413r 04} 

+. (dg: medietatem ad ipsos spectantem in) peciam prati sitam (dg: in pa) 

retro locum dictum dat Abroec inter hereditatem Nijcholai Rover ex uno et 

inter Arnoldi van den Ors ex alio et que pecia prati annuatim dividitur 

contra aliam peciam prati sitam ibidem inter hereditatem dicti Nijcholai 

Rover ex uno et inter hereditatem Hermanni (dg: f) generi Theoderici de 

Gunterslaer ex alio. 

 

BP 1179 p 413r 05 do 26-09-1392. 

Marcelius gnd Zeel zvw Godefridus gnd Delijen soen beloofde aan Leonius zvw 

Petrus van Erpe, gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel, 6 

Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Marcelius dictus Zeel filius quondam Godefridi dicti Delijen soen 

promisit (dg: Petro Leonio filio quondam Petri de Erpe sex ex .) super 

omnia se daturum et soluturum (dg: Pe) Leonio filio quondam Petri de Erpe 

ad spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum trium 

annorum sex Hollant gulden seu valorem Petri ad cathedram et primo 

termino ad cathedram proxime futuram. Testes (dg: datum supra) Tijt et 

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 06 do 26-09-1392. 

Nijcholaus nzvw Johannes gnd Koe verkocht aan Margareta gnd Peelkens een 

n-erfcijns36 van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1393), gaande uit een huis en tuin, in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Beurde, naast de weg gnd de Molensteeg, tussen erfgoed van Zanderus van 

Driel enerzijds en erfgoed van Katherina gnd Huusmans anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 44 schelling voornoemd geld. 

 

Nijcholaus filius naturalis quondam Johannis dicti (dg: Ke) Koe 

hereditarie vendidit Margarete dicte Peelkens hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex domo et 

orto dicti venditoris sitis in Busco ad locum dictum Boerde (dg: inter) 

iuxta viam dictam Molenstege inter hereditatem Zanderi de Driel ex uno 

#et# inter hereditatem Katherine dicte Huusmans ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem excepto 

hereditario censu XLIIII solidorum dicte monete exinde solvendo et 

sufficientem super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 413r 07 do 26-09-1392. 

Theodericus gnd Kolne, zijn broer Gerardus Colne, Jacobus Baudekens soen 

van Kessel en Henricus gnd Berijs soen van Mameren beloofden aan mr 

Wolphardus van Ghiessen, gedurende 8 jaar, elk jaar met Kerstmis, 24 

Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Theodericus dictus Kolne Gerardus Colne eius frater Jacobus Baudekens 

soen #de Kessel# et Henricus dictus Berijs soen de Mameren promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos magistro Wolphardo de 

Ghiessen ad spacium octo annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum 

(dg: an) octo annorum #XXIIII Hollant gulden s[eu] valorem# nativitatis 

Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime futurum. Testes 

datum (dg: d) supra. 

 

                         
36 Zie → BP 1182 p 155r 04 ±ma 26-07-1400, overdracht van de erfcijns aan 

verkoper. 
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BP 1179 p 413r 08 do 26-09-1392. 

(dg: Mr Wolphardus van Ghiessen). 

 

(dg: Magister Wolphardus de Ghiessen). 

 

BP 1179 p 413r 09 do 26-09-1392. 

Leonardus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem en zijn zwager 

Akarinus van Heselt beloofden aan Gertrudis wv Zebertus van Alem 26½ mud 

haver, Bossche maat, uiterlijk met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te 

leveren. 

 

Leonardus filius (dg: quondam) Henrici dicti Jonghe Heijn van Heijnxtstem 

et Akarinus de Heselt (dg: promiserunt) eius sororius promiserunt 

Gertrudi relicte quondam Zeberti de Alem (dg: LIII) XXVI et dimidium 

modios avene mensure de Busco (dg: ad) infra hinc et pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes Rover et Tijt [datum supra]. 

 

BP 1179 p 413r 10 do 26-09-1392. 

Johannes zvw Johannes gnd Vuchtman verkocht aan Rutgherus Buerincs soen de 

helft van een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Gruenincs 

Hoeve, tussen Hubertus Delijen soen enerzijds en Johannes Peters soen van 

der Stripe anderzijds. Eerstgenoemde Johannes en met hem Johannes zv 

Gerardus van Vucht beloofden lasten af te handelen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Vuchtman #medietatem ad se 

spectantem# pecie (dg: -am) terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri 

ad locum dictum op Gruenincs Hoeve inter hereditatem Huberti Delijen soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Peters soen van der Stripe ex alio 

hereditarie vendidit Rutghero Buerincs soen promittens (dg: wa) et cum 

eodem Johannes filius Gerardi de Vucht super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 11 do 26-09-1392. 

Henricus van der Bunsbeke en zijn dochter Oda droeg over aan Herbertus zv 

Wolterus Herbrechts soen een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, 

uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 2 mud 

Benedictus gnd Bits van Os beloofd had aan voornoemde Henricus van der 

Bunsbeke en Gertrudis dvw Johannes gnd Ringwiels, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) de helft van een huis, hofstad, tuin en 

aangelegen erfgoed van wijlen Nijcholaus gnd Roelofs soen, in Helvoirt, 

tussen Johannes Storijman enerzijds en Johannes van de Dijk, met een gemene 

weg ertussen, anderzijds, (2) de helft van een beemd, gnd die Hoeve, naast 

de dijk van Helvoirt, tussen voornoemde Johannes Storiman enerzijds en 

voornoemde dijk van Helvoirt anderzijds. 

 

Henricus van der Bunsbeke et Oda eius filia cum tutore hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: ad se spectantem 

in) #de# hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

Busco quam paccionem duorum modiorum siliginis Benedictus dictus Bits de 

Os promisit se daturum et soluturum #dicto# Henrico van der Bunsbeke et 

Gertrudi filie quondam Johannis dicti Ringwiels hereditarie 

purificationis (dg: pu) et in Busco tradendam ex medietate domus 

domistadii orti et here[ditatis] ipsis adiacentis quondam Nijcholai dicti 

Roelofs soen sitorum in parochia de Helvoert inter hereditatem Johannis 

Storijman ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere communi platea 

interiacente ex alio prout in litteris quas vidimus supportavit Herberto 

filio Wolteri Herbrechts soen promittens cum tutore ratam [servare] et 

obligationem in dicta paccione sex lopinorum siliginis deponere. Testes 

Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 12 do 26-09-1392. 
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atque ex medietate cuiusdam prati dicti communiter die Hoeve siti iuxta 

aggerem de Helvoert inter hereditatem dicti Johannis Storiman ex uno et 

inter (dg: hereditatem) predictum aggerem de Helvoert ex alio. 

 

BP 1179 p 413r 13 do 26-09-1392. 

Petrus van Bascot beloofde aan Gerardus Broc 40½ Gelderse gulden of de 

waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 16-03-1393) te betalen. 

 

Petrus de Bascot promisit (dg: p) Gerardo Broc XL et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad dominicam letare Jherusalem proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 14 do 26-09-1392. 

Arnoldus van Enode beloofde aan Gerardus Broc 30 Gelderse gulden37 of de 

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

 

Arnoldus de Enode promisit Gerardo Broc XXX Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 413r 15 do 26-09-1392. 

Arnoldus van Bernheze beloofde aan Johannes La Franco, tbv het manueel etc, 

40 Franse franken met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392; 4+31+30+25=90 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus de Bernheze promisit Johanni (dg: f) La Franco ad opus manuelis? 

etc XL francken monete regis Francie ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Rover et Arnoldus datum supra. 

 

1179 mf6 E 09 p. 414. 

 Quinta post octavas Lamberti: donderdag 26-09-1392. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 27-09-1392. 

 

BP 1179 p 414v 01 do 26-09-1392. 

Arnoldus van den Gewanden droeg over aan Petrus zvw Engbertus Ludinc 

Dicbier alle goederen van Willelmus van Berze voller, aan hem gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Petrus. 

 

Arnoldus van den Gewanden omnia bona Willelmi de Berze fullonis vendita 

sibi a Petro filio quondam Engberti Ludinc Dicbier per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris supportavit dicto Petro 

promittens ratam servare. Testes Rover et Arnoldus datum quinta post 

octavas Lamberti. 

 

BP 1179 p 414v 02 do 26-09-1392. 

Nijcholaus gnd Nijcoel die Wever droeg over aan Laurencius zv Petrus gnd 

Canen soen van Wetten 1/3 deel van een tuin, in Vught Sint-Petrus, tussen 

Johannes zv Truda enerzijds en kv Henricus van den Ent anderzijds, welk 1/3 

deel voornoemde Nijcholaus verworven had van Martinus van Hamont. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel die (dg: We) Wever terciam partem cuiusdam orti 

siti in Vucht in parochia sancti Petri inter hereditatem Johannis filii 

Trude ex (dg: ex) uno et inter hereditatem liberorum Henrici van den Ent 

ex alio (dg: sup) quam terciam partem dictus Nijcholaus erga Martinum de 

Hamont acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Laurencio 

filio (dg: q) Petri dicti Canen soen de Wetten cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

                         
37 Zie → VB 1799 f 078r 07, ma 12-01-1394, Gerijt Broc was gericht aen alle 

goide Arts van Enode met scepenen scoude brieven. 
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BP 1179 p 414v 03 do 26-09-1392. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofde aan Walterus van Os, gedurende 4 

jaar, elk jaar met Pasen, 10 Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem promisit super omnia se daturum et 

soluturum Waltero de Os (dg: X) ad spacium quatuor annorum proxime 

futurorum (dg: fut) anno quolibet dictorum quatuor annorum X Gelre gulden 

seu valorem in festo pasche et primo termino in festo pasche proxime 

futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 414v 04 do 26-09-1392. 

Walterus van Os verklaarde dat Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc tevreden 

gesteld is mbt (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Walterus eertijds verworven had van voornoemde Gerardus Cnode, 

(2) van alle beloften, aan voornoemde Walterus gedaan door voornoemde 

Gerardus Cnode mbt voornoemde pacht, welke beloften gedaan waren voor 

schepenen van Den Bosch en voor Adam van Mierd als openbaar notaris, (3) de 

achterstallige termijnen die voornoemde Walterus van deze pacht nog tegoed 

had, (4) van alle schade die voornoemde Walterus geleden heeft mbt deze 

pacht. 

 

Walterus de Os palam recognovit sibi per Gerardum Cnode filium quondam 

Ghibonis Herinc #fore satisfactum# de hereditaria paccione unius (dg: 

unius) modii siliginis mensure de Busco quam dictus Walterus pridem 

acquisiverat erga dictum Gerardum Cnode et ab omnibus promissionibus sibi 

Waltero pre dictum Gerardum Cnode (dg: ca f) occacione dicte paccionis 

unius modii siliginis factis tam coram scabinis (dg: qua) in Busco quam 

coram (dg: no) Adam de Mierd tamquam communi notario ut dicebat et ab 

omnibus arrestadiis sibi Waltero de dicta paccione restantibus et ab 

omnibus dampnis que dictus Walterus habuit et sustinuit occacione dicte 

paccionis et dictarum promissionum et in ?emergendo ut dicebat clamans 

inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 414v 05 do 26-09-1392. 

Theodericus Priem zvw hr Theodericus van Cleve priester verkocht aan 

Johannes Scilder zadelmaker zvw Willelmus Scilders een lijfpacht van 4 mud 

hop, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, gaande uit een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, in Vught Sint-Lambertus, tussen een gemene weg gnd 

die Helle enerzijds en Johannes Heijnkens soen anderzijds, reeds belast met 

een b-erfcijns van 42 schelling licht geld. 

 

Theodericus Priem filius quondam #domini# Theoderici de Cleve #presbitri# 

legitime vendidit Johanni Scilder (dg: se filio) selliparo filio quondam 

Willelmi Scilders vitalem pensionem quatuor modiorum lupuli dicti hoppen 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non 

ultra omnium sanctorum et primo solucionis termino (dg: ab) a festo 

omnium sanctorum proxime futuro ultra annum ex domo et orto et hereditate 

sibi adiacente sitis in Vucht in parochia sancti Lamberti inter (dg: 

hereditatem) #communem# plateam dictam die Helle ex uno et inter 

hereditatem Johannis Heijnkens soen ex alio promittens super habita et 

habenda warandia et aliam oligationem deponere excepto hereditario 

census! XLII solidorum levis monete exinde prius solvendo et sufficientem 

facere, et cum mortuus fuerit. Testes Willelmus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 414v 06 vr 27-09-1392. 

Hermannus zv Ludovicus gnd Eefsen soen verkocht aan Jacobus van den Hoevel 

een n-erfpacht van 4 mud gerst, Bossche maat, met Pasen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) de helft in een beemd gnd Keijhots Beemd, in 

Herlaar, in Gestel, tussen wijlen Theodericus Heijstman enerzijds en 

Arnoldus van Haenwijc en de plaats gnd Dodebroek anderzijds, (2) 4 morgen 

land, aldaar, ter plaatse gnd dat Dodebroek, tussen Arnoldus van Haenwijc 
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enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 4 oude groten 

grondcijns. 

 

Hermannus filius (dg: Lod) Ludovici dicti Eefsen soen hereditarie 

vendidit Jacobo van den Hoevel hereditariam paccionem quatuor (dg: l) 

modiorum #boni# ordei mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

mediatim) in festo pasche et in Busco tradendam ex (dg: me duibus 

iugeribus terre sit dicti venditoris sitis in juris) medietate ad dictum 

venditorem spectante in prato dicto Keijhots Beemt sito in jurisdictione 

de Herlaer (dg: ad locum d iux inter) in parochia de Gestel inter 

hereditatem quondam Theoderici Heijstman ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Haenwijc et locum dictum Dodebroec ex alio item ex quatuor 

(dg: mer) iugeribus terre sitis ibidem in loco dicto dat Dodebroec inter 

hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter communem plateam ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis IIII grossis antiquis domino fundi ex (dg: dictis sex 

iugeribus) terre prius solvendis et promisit super omnia habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Willelmus et Arnoldus datum sexta 

post Mathei. 

 

BP 1179 p 414v 07 vr 27-09-1392. 

Jordanus van Verlaer en zijn kinderen Johannes en Elizabeth gaven uit aan 

Egidius snijder zv Robbertus snijder een stuk land met gebouwen, gnd 

Scivenakker, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Donkers Voert, tussen 

Hermannus Claes soen enerzijds en Everardus Mijs soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren, aan 

voornoemde Jordanus gedurende zijn leven en na zijn overlijden aan 

voornoemde Johannes en Elizabeth en Rodolphus, zijn kinderen. Voornoemde 

Rodolphus zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

(dg: Egidius sartor filius quondam Robberti sartoris de Beke prope Arle 

Eliz) #Jordanus de Verlaer# Johannes et (dg: Jo) Elizabeth eius liberi 

cum tutore peciam terre dictam Scivenacker sitam in parochia de Beke 

prope Arle in loco dicto Donckers Voert inter hereditatem Hermanni Claes 

soen ex uno et inter hereditatem Everardi Mijs soen ex alio #cum 

edificiis in ?premissis ?existentibus# dederunt ad hereditariam paccionem 

Egidio sartori filio Robberti sartoris ab eodem hereditarie possidendam 

pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Helmont danda sibi dicto 

Jordano ad eius vitam et post eius vitam dictis Johanni et Elizabeth (dg: 

et liberis here) et Rodolpho eius liberis hereditarie purificationis et 

supra dictam peciam terre tradenda ex premissis promittens cum tutore 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: et alter 

repromisit) promiserunt insuper cum tutore quod ipsi dictum Rodolphum 

filium dicti Jordani quamcito ad annos pubertatis pervenerit dice 

donacioni ad (dg: cen) pactum facient consentire et alter repromisit. 

Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 414v 08 vr 27-09-1392. 

Jordanus van Verlaer en zijn kinderen Johannes en Elizabeth verkochten aan 

Katherina dvw Rodolphus gnd Roef Belien soen van Lijeshout, tbv haar en kv 

voornoemde Katherina, een stuk beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Erdbrugge, tussen erfgoed van het huis van Lijeshout enerzijds en 

Theodericus van der Kijndhuus en erfg vw Henricus die Hoerner anderzijds. 

Rodolphus zv voornoemde Jordanus zal, zodra hij meerderjarig is, afstand 

doen. Voor voornoemde verkopers blijft gereserveerd een erfcijns van 12 

penning oude cijns aan de verkopers. met Sint-Remigius te betalen, welke 

cijns de koopster en haar kinderen zullen betalen. 
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Duplicetur. 

Jordanus de Verlaer Johannes et Elizabeth eius liberi cum tutore peciam 

prati sitam in parochia de Beke prope Arle ad locum dictum Erdbrugge 

inter hereditatem domus de Lijeshout ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van der Kijndhuus et (dg: heredit) heredum quondam Henrici die 

Hoerner ex alio hereditarie vendiderunt Katherine filie quondam Rodolphi 

dicti Roef Belien soen de Lijeshout ad opus sui et ad liberorum eiusdem 

(dg: liberorum) Katherine ab eadem Katherine! genitorum et generandorum 

promittentes cum (dg: tutore wa) tutore warandiam et obligationem 

deponere #+ {BP 1179 p 414v 09 invoegen}# salvo tamen dictis (dg: H) 

venditoribus hereditario censu XII denariorum antiqui census eisdem 

venditoribus annuatim in festo (dg: Lamberti ex) Remigii ex dicta pecia 

prati solvendo (dg: ut) et quem censum (dg: -s) dicta emptor! cum tutore 

(dg: super) pro se et dictis liberis (dg: ex) super se et bona sua omnia 

promisit (dg: promisit). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 414v 09 vr 27-09-1392. 

{Invoegen in BP 1179 p 414v 08}. 

+. promiserunt insuper dicti venditores cum tutore quod ipsi Rodolphum 

filium dicti Jordani quamcito ad annos pubertatis pervenerit ad opus 

dicte Katherine et eius liberorum predictorum faciet renunciare. 

 

BP 1179 p 414v 10 vr 27-09-1392. 

Egidius snijder zv Robbertus snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius sartor filius Robberti sartoris prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 414v 11 ±vr 27-09-1392. 

Johannes Willems soen van Vucht en zijn dochter Heijlwigis ontlastten 

Henricus gnd Rocke van Hijnen van het deel, dat aan hen behoort, in al het 

rogge, dat voornoemde Henricus tot op de dag van vandaag ontvangen heeft 

wegens een b-erfpacht van 12 lopen rogge, die Nijcholaus gnd Coel Elseman 

gekocht38 had van Arnoldus van Enghelant. 

 

Johannes Willems soen de Vucht et Heijlwigis eius filia cum tutore quitum 

clamaverunt Henrico! dicto Rocke de (dg: d) Hijnen de tota parte et jure 

eis competentibus in (dg: omnibus l) tota siligine qua! dictus Henricus 

percepit a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: de) 

occacione hereditarie paccionis XII !siliginis quam Nijcholaus dictus 

Coel Elseman erga Arnoldum de Enghelant emendo acquisiverat prout in 

litteris pro. 

 

1179 mf6 E 10 p. 415. 

 in profesto Mijchaelis: zaterdag 28-09-1392. 

 Quinta post Mathei: donderdag 26-09-1392. 

 in crastino Mijchaelis: maandag 30-09-1392. 

 

BP 1179 p 415r 01 za 28-09-1392. 

Jacobus van den Placke verkocht aan Godefridus zvw Godefridus gnd Marcelijs 

soen, tbv hem en diens vrouw Hilla gnd Sijmons dochter, een lijfrente van 3 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit (1) een heidekamp in Gestel na Herlaer, tussen Johannes van 

den Borch enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 2 gulden 

pieter en 4 oude groten aan de heer van Duffel, (2) een huis en tuin in de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Henricus van der 

Boijdonc enerzijds en Johannes Boghaert zvw Arnoldus Bolle anderzijds, 

reeds belast met 48 schelling 3 penning geld; de langstlevende beurt de 

                         
38 Zie ← BP 1175 f 130r 11 do 21-01-1367, koop van de pacht; 12 lopen rogge 

groot. 
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hele rente. 

 

Jacobus van den Placke legitime vendidit Godefrido filio quondam (dg: 

Marcelii) Godefridi dicti Marcelijs soen ad opus sui et ad opus Hille 

(dg: sue uxoris filie quo) dicte Sijmons dochter sue uxoris (dg: ?rel) 

vitalem pensionem trium librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam 

ipsorum amborum vel alterius eorum mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex campo terre mericalis sito in parochia de Gestel prope Herlaer inter 

hereditatem Johannis van den Borch ex uno et inter communem platheam ex 

alio atque ex domo et orto sitis in villicacione de Busco ad locum dictum 

Dungen inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Boghaert filii quondam Arnoldi Bolle ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus gulden peter et IIIIor antiquis grossis domino de Duffel ex dicto 

campo atque XLVIII solidis et III d[enariis] monete ex dictis domo et 

orto prius solvendis et suficientem facere et diutius vivens integraliter 

percipiet etc. Testes Willelmus et Neijns[el] datum in profesto 

Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 415r 02 do 26-09-1392. 

Jacobus zv Gerardus van Vladeracken droeg over aan zijn broer Johannes zijn 

deel in een kamer in Den Bosch, op het begijnhof, waarin zijn grootmoeder 

Cristina wv Johannes Coptiten woonde, (dg: in het Potgieter Straatje), en 

in alle goederen van Johannes van Oijen. 

 

Jacobus filius Gerardi de Vladeracken totam partem et omne jus sibi 

competentes in quadam camera sita in Busco supra (dg: b) curiam 

beghinarum in qua Cristina relicta (dg: eius avia) Johannis Coptiten eius 

avia commorari consuevit atque #omnibus bonis Johannis de Oijen# (dg: 

camera sita in Busco #curia beghinarum sita# in viculo dicto Potghieter 

Straetken que camera fuit Willelmi #Johannis# de Oijen) ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo fratri promittens ratam servare et 

obligtionem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et (dg: ?Arn) Tijt 

datum quinta post Mathei. 

 

BP 1179 p 415r 03 do 26-09-1392. 

(dg: Jacobus zv Gerardus van ..ela). 

 

(dg: Jacobus filius Gerardi de ..ela). 

 

BP 1179 p 415r 04 ma 30-09-1392. 

Hubertus van der Voert en hr Goeswinus van Aa ridder beloofden aan Sijmon 

van Mijrabellum 38 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Hubertus van der Voert et dominus Goeswinus de Aa miles promiserunt 

Sijmoni de Mijrabello (dg: XXX Hollant gulden seu) XXXVIII Hollant gulden 

seu valorem ad festum nativitatis Domini proxime futurum atque (dg: XX 

Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos). Testes 

Aa predictus et Rover datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 415r 05 ma 30-09-1392. 

Voornoemde twee schuldenaren beloofden aan voornoemde Sijmon 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt dicti! Sijmoni XX Hollant gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 415r 06 ma 30-09-1392. 

Arnoldus Groet Aert: alle goederen en erfgoederen, die aan wijlen Johannes 

gnd Maetrijs gekomen waren na overlijden van Elisabeth {niet afgewerkt 
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contract}. 

 

Arnoldus Groet Aert omnia et singula bona et hereditates quascumque quas! 

Johanni dicto quondam Maetrijs de morte quondam Elisabeth. 

 

1179 mf6 E 11 p. 416. 

 anno XCII: 1392. 

 in crastino Remigii: woensdag 02-10-1392. 

 in festo Dijonisii: woensdag 09-10-1392. 

 

BP 1179 p 416v 01 ±di 01-10-1392. 

Contracten van de schepenen hr Willelmus van Aa ridder, Sijmon van 

Mijrabellum, Emondus Rover, Johannes van Dordrecht, Johannes van de Dijk, 

Arnoldus Veer en Woltherus Coptiten, in het jaar 92. 

 

Contractus scabinorum domini Willelmi de Aa militis Sijmonis de 

Mijrabello Emondi Rover Johannis de Dordrecht et Johannis de Aggere 

Arnoldi Veer et Woltheri Coptiten anno XCII. 

 

BP 1179 p 416v 02 ±di 01-10-1392. 

Johannes van den Cloet nzvw Arnoldus van de Kloot en zijn zoon Johannes 

beloofden aan Rijxkinus van Lille, tbv hem en hr Johannes van Mierde, 6 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te 

betalen. 

 

Johannes van den Cloet filius naturalis quondam Arnoldi de Globo et 

Johannes eius filius promiserunt Rijxkino de Lille ad opus sui et ad opus 

domini Johannis de Mierde seu alterius eorundem sex Gelre gulden seu 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 416v 03 wo 02-10-1392. 

Gerardus van Heringen verkocht aan Marcelius van den Broec het deel dat aan 

Willelmus van Aken wollenklerenwever gekomen was na overlijden van diens 

kleindochter Truda, wv van Adam gnd Teschemaker, en na overlijden van Yda, 

dv voornoemde wijlen Adam en Truda, in een stenen huis en erf van 

voornoemde wijlen Adam, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

wijlen Nijcholaus gnd Tesschemaker bv voornoemde Adam enerzijds en erfgoed 

van Willelmus gnd Tolinc anderzijds, welk deel voornoemde Gerardus gekocht 

had van voornoemde Willelmus van Aken. 

 

Gerardus de Heringen totam partem et omne jus (dg: quam et quod) Willelmo 

de Aken textori laneorum de morte quondam Trude sue neptis relicte 

quondam Ade dicti Teschemaker (dg: -s) atque de morte quondam Yde filie 

dictorum quondam Ade et Trude successione advolutas in domo lapidea et 

area cum suis attinentiis dicti quondam #Ade# sita in Busco ad forum 

inter hereditatem quondam Nijcholai (dg: q) dicti Tesschemaker fratris 

olim dicti Ade ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Tolinc ex alio 

quam partem et quod (dg: d) jus dictus Gerardus erga dictum Willelmum de 

Aken emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit (dg: W) 

Marcelio van den Broec cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et Aggere datum in 

crastino Remigii. 

 

BP 1179 p 416v 04 wo 02-10-1392. 

Theodericus Mangelart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Mangelart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 416v 05 wo 02-10-1392. 

Destijds had Theodericus van Ossche gerechtelijk gekocht van Henricus van 

Diegeden alle goederen van Johannes gnd Hadewigen brouwer en zijn zoon 
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Theodericus. Voornoemde Theodericus van Ossche droeg thans over aan 

Hermannus gnd Keijmpe voornoemde goederen van voornoemde Theodericus zv 

Johannes Hadewigen, die aan voornoemde Theodericus zv Johannes Hadewigen 

gekomen waren na overlijden van zijn grootouders Theodericus Vullinc en 

Gertrudis. Voornoemde Theodericus van Ossche behoudt al het geld dat hij 

namens voornoemde Theodericus zv Johannes Hadewigen heeft ontvangen. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus de Ossche omnia bona Johannis 

dicti Hadewigen braxatoris et Theoderici sui filii erga Henricum de 

Diegeden per judicem mediante sententia scabinorum in Busco acquisivisset 

#emendo# prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Theodericus de Ossche dicta bona omnia #+{BP 1179 p 

416v 06 invoegen}# dicti Theoderici filii dicti Johannis Hadewigen 

supportavit Hermanno dicto Keijmpe cum litteris et jure occacione 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva 

tamen dicto Theoderico de Ossche tota pecunia quam ipse ex parte et 

nomine dicti Theoderici #filii dicti Johannis (dg: .) Hadewigen# percepit 

et levabat a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 416v 06 wo 02-10-1392. 

{invoegen in BP 1179 p 416v 05}. 

+ que dicto Theoderico filio Johannis Hadewigen de morte quondam 

Theoderici Vullinc et Gertrudis suorum avi et avie successione advoluta. 

 

BP 1179 p 416v 07 wo 02-10-1392. 

Theodericus van Essche deed tbv Hermannus Kempe afstand van alle goederen, 

die aan Ghisbertus zv Johannes Hadewigen gekomen waren na overlijden van 

Theodericus Vullinc en diens vrouw Gertrudis, grootouders van voornoemde 

Ghisbertus. Hij zal op die goederen geen aanspraken maken mbv brieven aan 

voornoemde Theodericus gegeven door wijlen voornoemde Ghisbertus en 

beloften aan voornoemde Theodericus gedaan door voornoemde Ghisbertus. Mbt 

andere goederen van voornoemde Ghisbertus blijven die brieven en beloften 

van kracht. 

 

Theodericus de Essche (dg: m h) super omnibus bonis que Ghisberto filio 

Johannis Hadewigen de morte quondam Theoderici (dg: Vul) Vullinc et 

Gertrudis eius uxoris avi et avie olim (dg: dictorum) dicti Ghisberti 

successione advolutis quocumque sitis et super jure ad opus Hermanni 

Kempe renunciavit promittens ratam servare et quod ipse nunquam jus 

prosequetur ad et supra dicta bona (dg: v) vigore quarumcumque litterarum 

dicto (dg: Theoderico #Gh) Theoderico# a primodicto Ghisberto (dg: fa) 

datarum nec vigore quarumcumque promissionum Theoderico !ad dicto 

Ghisberto factarum a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

salvis tamen suis litteris et suis promissionibus et obligationibus sibi 

(dg: ?prius quondam) a dicto Ghisberto pridem datis et promissis in 

vigore (dg: p) permansuris quoad (dg: alia) alia bona dicti Ghisberti. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 416v 08 wo 02-10-1392. 

Henricus Hadewigen brouwe deed tbv voornoemde Hermannus afstand van deze 

goederen. 

 

Henricus Hadewigen (dg: .) braxator (dg: dictis) super dictis bonis 

renunciavit ad opus dicti Hermanni promittens per totum ut immediate. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 416v 09 wo 02-10-1392. 

(dg: Hr Johannes Vullinc regulier kanunnik) 
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(dg: Dominus Johannes Vullinc canonicus regu) 

 

BP 1179 p 416v 10 wo 02-10-1392. 

Arnoldus gnd Vrancken beloofde aan hr Mathijas Sorgen 11 Gelderse gulden of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Vrancken promisit domino Mathije Sorgen XI Gelre gulden 

seu valorem ad (dg: nat) carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 416v 11 wo 09-10-1392. 

Hr Johannes Vullinc kanunnik van het klooster Insula van de H.Maria en zijn 

broer Ghisbertus Vullinc, kvw Theodericus Vullinc, en Hermannus gnd Keijmpe 

ev Mechtildis dvw voornoemde Theodericus Vullinc, zowel voor zich en zijn 

vrouw Mechtildis als voor de broers Ghisbertus en Theodericus, kvw Johannes 

gnd Hadewigen soen, maakten een erfdeling van de goederen waarin voornoemde 

wijlen Theodericus Vullinc was overleden. 

Voornoemde hr Johannes kreeg (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Hermannus Sticker enerzijds en erfgoed van 

Franco Luborgen anderzijds, aan voornoemde wijlen Theodericus Vullinc 

verkocht door Theodericus zvw Gerardus van Boemel wollenklerenwever, (2) 

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

Walterus van Alphen enerzijds en erfgoed van Gerardus Femijen anderzijds, 

aan voornoemde wijlen Theodericus Vullinc verkocht door Theodericus van 

Lille, (3) een stukje land, 19 voet breed, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, aan voornoemde wijlen Theodericus Vullinc in cijns uitgegeven 

door Ghibo gnd Sceijnckel zvw Godefridus Sceijnckel, (4) een stuk land in 

Oss, tussen de gemene weg enerzijds en Johannes gnd Muijl anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Theoericus Vullinc verkocht door Petrus gnd Valant zvw 

Henricus gnd Posteel. 

 

Dominus Johannes Vullinc canonicus regularis monasterii de (dg: beate) 

insula beate Marie Ghisbertus #Vullinc# eius frater liberi quondam 

Theoderici Vullinc et Hermannus dictus Keijmpe maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Theoderici Vullinc 

predicti pro eodem Hermanno et Mechtildi eius uxore et pro Ghisberto et 

Theoderico fratribus liberis quondam Johannis dicti Hadewigen soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis 

in quibus dictus quondam (dg: Gh) Theodericus Vullinc decessit ut 

dicebant mediante qua divisione domus et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Hermanni Sticker [et] inter hereditatem 

Franconis Luborgen vendita dicto quondam Theoderico Vullinc a Theoderico 

filio quondam Gerardi de Boemel textoris laneorum prout in litteris atque 

domus et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Walteri de Alphen ex uno et inter hereditatem Gerardi Femijen ex alio 

vendita dicto quondam Theoderico Vullinc a Theoderico de Lille prout in 

litteris atque quadam particula terre decem et novem pedatas in 

latitudine continens sita in Busco ad dictum vicum Colperstraet vocatum 

(dg: vendita) data ad censum dicto quondam (dg: Gh) Theoderico Vullinc a 

Ghibone dicto Sceijnckel filio quondam Godefridi Sceijnckel prout in 

litteris item (dg: medietas cuiusdam hereditatis site in Buscoducis prope 

pontem dictum die Boersche Bruggen inter hereditatem Walteri dicti Grove 

ex utroque latere coadiacentem vendita dicto quondam Theoderico Vullinc a 

Theoderico dicto Goeskens filio quondam Johannis dicti Goeskens prout in 

litteris) item pecia terre sita in parochia de Os inter (dg: h) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Muijl ex alio vendita 

dicto quondam Theoerico Vullinc a Petro dicto Valant filio quondam 

Henrici #dicti# Posteel prout in litteris cum suis oneribus ut dicebant 

dicto domino Johanni cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

promittentes ratam servare (dg: quo facto dictus Hermannus). Testes 
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Sijmon et Emont datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1179 p 416v 12 wo 09-10-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Destijds had Henricus van 

Diegeden” en van 4 andere brieven. ....... Keijmpe beloofde zo nodig de 

brieven te overhandigen aan hr Johannes Vullinc en diens broer Ghisbertus. 

 

Et fiet vidimus de littera ?sententie incipiente notum sit universis quod 

cum Henricus de Diegeden et aliis (dg: .) 4 litteris in presente 

contractu et ....... K[eij]mpe promisit tradere domino Johanni Vullinc et 

Ghisberto suo fratri ut in forma. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 E 12 p. 417. 

 anno nonagesimo secundo indicis XV mensis novembris in die Dijonisii: 

  woensdag 09-10-1392. 

 in crastino Remigii: woensdag 02-10-1392. 

 

BP 1179 p 417r 01 wo 09-10-1392. 

Voornoemde Ghisbertus Vullinc kreeg (1) een b-erfcijns van 40 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 Vughterdijk, waarin 

Zegherus zv Hugo woonde, welke cijns Johannes van Herentals zager gekocht 

had van Henricus van Nuwelant zvw Willelmus van Nuwelant, (2) een 

b-erfcijns van 17 schelling, gaande uit een erfgoed van een zekere 

Stephanus, in Den Bosch, op de Oude Huls, (3) een b-erfcijns van 10 

schelling 6 penningen, gaande uit een erfgoed van Willelmus van Tila, (4) 

een b-erfcijns van 13 schelling, gaande uit een erfgoed van Theodericus 

Raet, in Den Bosch, in de Vughterstraat, (5) een b-erfcijns van 19 

schelling, gaande uit een erfgoed van Egidius Timmerman, in Den Bosch, aan 

de straat gnd Beurde, (6) een b-erfcijns van 35 schelling, gaande uit een 

erfgoed van een zekere Justino, in Den Bosch, op de Oude Dieze, (7) een 

b-erfcijns van 40 schelling, gaande uit 3 kamers in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, (8) een b-erfcijns van 3 pond, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, in de straat gnd Huls, welke laatstgenoemde cijnzen 

voornoemde wijlen Theodericus Vullinc gekocht had van Arnoldus Koijt de 

jongere en zijn vrouw Jilla wv Nijcholaus gnd Gheerman. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quinquaginta solidorum 

monete solvendus hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo 

et area sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis in qua domo et area (dg: 

Ze) Zegherus filius Hugonis morabatur quem censum Johannes de Herentals 

sartor erga Henricum de Nuwelant filium quondam (dg: filium) Willelmi de 

Nuwelant emendo acquisiverat prout in litteris (dg: item annui et 

hereditarii census infrascripti videlicet hereditarius census quadraginta 

octo solidorum dicte monete solvendus hereditarie ex hereditate Willelmi 

dicti Loijer sita in Busco in vico Vuchtensi iuxta domum quondam Arnoldi 

de Globo atque) hereditarius census decem et septem solidorum solvendus 

hereditarie ex hereditate cuiusdam Stephani sita supra antiquum Huls item 

hereditarius census X solidorum et sex denariorum (dg: here) solvendus 

hereditarie ex hereditate Willelmi d[e] (dg: de) Tila item hereditarius 

census tredecim solidorum solvendus hereditarie ex hereditate Theoderici 

Raet sita in vico Vuchtensi item hereditarius census decem et (dg: o) 

novem solidorum solvendus hereditarie ex hereditate Egidii carpentarii 

sita ad vicum dictum Boerde item hereditarius census (dg: s XX) triginta 

quinque solidorum solvendus hereditarie ex hereditate dicti Justinonis 

sita supra antiquum Dijesam item hereditarius census quadraginta 

solidorum solvendus hereditarie ex tribus cameris sitis ad vicum dictum 

Buerde item hereditarius census trium librarum solvendus hereditarie ex 

domo et area sita in vico dicto Huls quos census iamdictos dictus quondam 

Theodericus Vullinc erga Arnoldum Koijt juniorem et Jillam eius uxorem 

relictam quondam Nijcholai #dicti# Gheerman emendo acquisiverat prout hoc 
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et alia in litteris continentur dicto Ghisberto Vullinc cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt promittens (dg: servare) ratam servae. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 417r 02 wo 09-10-1392. 

Voornoemde Hermannus Keijmpe kreeg (1) een b-erfcijns van 12 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve van wijlen Wijnkinus gnd Custer 

van Os, nu van Petrus Valant, zvw Henricus Posteel, ev Elizabeth dvw 

voornoemde Wijnkinus, in Oss, ter plaatse gnd Voerstraet, welke cijns 

voornoemde wijlen Theodericus Vullinc verworven had van voornoemde Petrus 

Valant, (2) een b-erfcijns van 16 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit voornoemde hoeve van voornoemde wijlen Wijnkinus, welke cijns 

voornoemde wijlen Theodericus Vullinc verworven had van voornoemde Petrus 

Valant. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census XII librarum monete 

solvendus hereditarie purificationis ex quodam manso (dg: dicti) quondam 

Wijnkini dicti Custer de Os nunc ad Petrum Valant filium quondam Henrici 

Posteel maritum et tutorem Elizabeth sue uxoris filie quondam Wijnkini 

predicti spectante sito in parochia de Os ad locum dictum Voerstraet et 

ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quem censum dictus 

quondam Theodericus (dg: Vul) Vullinc (dg: .......) erga dictum Petrum 

Valant acquisiverat prout in litteris atque hereditarius census sedecim 

librarum monete solvendus hereditarie purificationis ex manso predicto 

dicti quondam Wijnkini et ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quem censum (dg: 
?XIIII) sedecim librarum dictus quondam Theodericus Vullinc erga dictum 

Petrum Valant acquisiverat prout in litteris simul cum omnibus 

arrestadiis de dictis censibus restantibus ut dicebant dicto Hermanno 

Keijmpe cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 417r 03 wo 09-10-1392. 

Ghisbertus Vullinc zvw Theodericus Vullinc droeg over aan Hermannus gnd 

Keijmpe 1/8 deel van alle goederen van Theodericus Vullinc en wijlen zijn 

vrouw Gertrudis, welk 1/8 deel voornoemde Ghisbertus Vullinc verworven had 

van Ghibsertus zv Johannes gnd Hadewigen. 

 

Ghisbertus Vullinc filius quondam Theoderici Vullinc unam octavam partem 

omnium et singulorum bonorum Theoderici (dg: Vull) Vullinc et Gertrudis 

quondam eius uxoris quocumque locorum consistentium sive sitorum quam 

octavam partem dictus Ghisbertus Vullinc erga (dg: Ghisbertum f) 

Ghibsertum filium (dg: Johannis) Johannis dicti Hadewigen acquisiverat ut 

dicebat hereditarie supportavit Hermanno dicto Keijmpe promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum. 

 

BP 1179 p 417r 04 wo 09-10-1392. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Theodericus Goeskens, Godefridus van Eijcke timmerman, Florencius Dircs 

soen en anderen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Theoderico Goeskens 

(dg: fi) et (dg: He) Godefrido de (dg: Eije l) Eijcke (dg: cap) 

carpentario et (dg: Theoderico) Florencio Dircs soen et pluribus aliis 

datum (dg: no) anno nonagesimo secundo indicis XV mensis novembris in 

(dg: festo) die Dijonisii hora none. 

 

BP 1179 p 417r 05 wo 02-10-1392. 

Petrus zvw Henricus gnd Everaets soen en Johannes Coninc van Berlikem ev 

Elizabeth dvw voornoemde Henricus maakten een erfdeling van goederen van 

wijlen voornoemde Henricus. 
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Voornoemde Petrus kreeg (1) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Oestakker, tussen Jacobus Loze enerzijds en Henricus Scilder anderzijds, 

(2) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op Hoge Veld, naast Adam 

schoenmaker, (3) de helft van een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Smaelakker, tussen Johannes van Zoemeren enerzijds en Gerardus Broc 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes van Zoemeren, (4) 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Sporct, tussen voornoemde 

Johannes van Zoemeren enerzijds en Thomas van Hijntam anderzijds, (5) de 

helft van een stuk beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Blokke, 

tussen Amelius gnd Dijepedijc enerzijds en wijlen Matheus Becker 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft van 

dit stuk beemd. 

 

Petrus filius #quondam# Henrici dicti Everaets soen et Johannes Coninc de 

Berlikem maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Henrici palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse #de quibusdam bonis dicti quondam Henrici nunc ad ipsos 

spectantibus# mediante qua divisione pecia terre sita in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Oestacker inter hereditatem Jacobi Loze ex uno 

et inter Henrici Scilder ex alio item pecia terre sita in dicta parochia 

(dg: inter) ad locum dictum op Hoge Velt (dg: inter) #iuxta# hereditatem 

Ade (dg: de) sutoris (dg: ex uno et inter) item (dg: pecia) medietas 

pecie terre sita in dicta parochia (dg: de) in loco dicto die Smaelacker 

inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Broc ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis de Zoemeren item pecia terre sita in 

parochia (dg: Roesm) predicta in loco dicto die Sporct inter hereditatem 

dicti Johannis de Zoemeren ex uno et inter hereditatem #Thome# de Hijntam 

ex alio item (dg: pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto in den 

B) item medietas pecie prati site in dicta parochia in loco dicto in den 

Blocke inter hereditatem Amelii dicti Dijepedijc ex uno et inter 

hereditatem quondam Mathei Becker ex alio (dg: scilicet) et que medietas 

annuatim dividitur contra reliquam medietatem eiusdem pecie prati (dg: 

atque) ut dicebat dicto Petro cesserunt in partem ut alter recognovit 

promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes Dordrecht 

et Aggere datum (dg: supra) in crastino Remigii. 

 

BP 1179 p 417r 06 wo 02-10-1392. 

Voornoemde Johannes Coninc kreeg (1) een tuin, in Rosmalen, naast de plaats 

gnd aen die Heide, tussen een gemene weg enerzijds en Marcelius gnd Zeel zv 

Johannes gnd Everaets soen anderzijds, (2) de helft van een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Smaelakkeren, tussen Johannes van Zoemeren 

enerzijds en Gerardus Broc anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Gerardus Broc, (3) een stuk ....., in Rosmalen, ter plaatse gnd in 

Kuijenrot, tussen Gerardus zv Johannes Hals enerzijds en Henricus Maes soen 

anderzijds, (4) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in die Sporct, 

tussen wijlen Arnoldus Cnode enerzijds en kvw Johannes ....... anderzijds, 

(5) een stuk beemd, ter plaatse gnd die Sporct, tussen Hubertus gnd Ausems 

soen enerzijds en Adam Bijecs en zijn kinderen anderzijds, (6) een stuk 

land en stuk beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Kalfheuvel, beiderzijds tussen Gerardus Hals zv Johannes, (7) ½ morgen land 

van wijlen voornoemde Henricus Everaets soen, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

op den Roemput. 

 

Et mediante qua divisione quidam ortus situs in parochia de Roesmalen 

iuxta locum dictum aen die Heijde inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem (dg: Johannis) Marcelii dicti Zeel filius! Johannis dicti 

Everaets soen ex alio item medietas pecie terre site in dicta parochia in 

loco dicto die Smaelackeren in[ter] hereditatem Johannis de Zoemeren ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Broc ex alio scilicet illam medietas que 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Gerardi Broc item 
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pec[ia] ..... sita in dicta parochia in loco (dg: p) dicto in (dg: 

Kuijen) Kuijenrot inter hereditatem Gerardi filii Johannis Hals ex uno et 

inter hereditatem Henrici Maes soen [ex alio] item pecia terre sita in 

dicta parochia in loco dicto in die Sporct inter hereditatem (dg: Eli) 

quondam Arnoldi Cnode ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis ....... ex alio item pecia prati sita in dicto loco die Sporct 

vocato inter hereditatem Huberti dicti (dg: Eijnsen) Ausems soen ex uno 

et inter hereditatem Ade Bijecs [et eius] liberorum ex alio item pecia 

terre et (dg: pecia) pecia prati site infra libertatem oppidi de Busco in 

loco dicto Kalfhovel inter hereditatem Gerardi Hals filii Johannis ex 

utroque latere coadiacentem item (dg: u) dimidium iuger terre (dg: situm 

in parochia de) dicti quondam Henrici Everaets soen situm in parochia de 

Roesmalen [in] loco dicto op den Roemput ut dicebant dicto Johanni Coninc 

cesserunt in partem ut alter recognovit promittens ratam servare et 

dampna equaliter [portabunt. Testes datum supra]. 

 

BP 1179 p 417r 07 wo 02-10-1392. 

Petrus zvw Henricus Everaets soen gaf uit aan Johannes Coninc van Berlikem 

de helft in een hofstad van wijlen voornoemde Henricus, in Hintham, tussen 

Johannes gnd ....... enerzijds en een gemene weg anderzijds, en de helft 

van een b-erfcijns van 5 Vlaamse groten, die Albertus Cleijs soen moest 

betalen aan wijlen voornoemde Henricus Everaets soen, gaande uit een huis 

en tuin in Hintham, tussen voornoemde hofstad enerzijds en Henricus die 

Scaeldreijer anderzijds; {p.418v} de uitgifte geschiedde voor de onraad, 

die wijlen voornoemde Henricus Everaets soen uit deze helft had, en thans 

voor een erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

voornoemde helft te leveren. 

 

Petrus filius quondam Henrici Everaets soen medietatem ad se spectantem 

in quodam dmistadio dicti quondam Henrici sito in Hijntam inter 

[hereditatem] Johannis dicti ....... ex uno et inter communem plateam ex 

alio (dg: ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Coninc de 

Berlikem ab eodem hereditarie possidendam pro censibus oneribus que 

dictus quondam) atque medietatem hereditarii census quinque grossorum 

Frandrensium quem censum Albertus Cleijs soen dicto quondam Henrico 

Everaets soen solvere tenebatur hereditarie ?et ....... ex domo et orto 

sitis in Hijntam inter (dg: hereditatem dicti Petri et Johannis) dictum 

domistadium ex uno et inter hereditatem Henrici die Scaeldreijer ex alio 

[ut dicebat dedit ad] 

 

1179 mf6 E 13 p. 418. 

 in crastino Remigii: woensdag 02-10-1392. 

 in festo Dijonisii: woensdag 09-10-1392. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 15-10-1392. 

 Quinta post Remigii: donderdag 03-10-1392. 

 

BP 1179 p 418v 01 wo 02-10-1392. 

hereditariam paccionem (dg: dicto) Johanni Coninc de Berlikem ab eodem 

hereditarie paccionem! pro oneribus dictis onraet que dictus quondam 

Henricus Everaets soen ex dicta medietate solvere consuevit annuatim 

dandis etc atque pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: et ..) in 

supra dictam medietatem tradenda promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes (dg: D Aggere et) Dordrecht et Aggere datum 

in crastino Remigii. 

 

BP 1179 p 418v 02 wo 02-10-1392. 

Hermannus gnd Keijmpe ev Mechtildis dvw Theodericus gnd Vullinc droeg over 

aan Theodericus zvw Johannes Goeskens het vruchtgebruik dat voornoemde 
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Mechtildis heeft in de helft39 van een hofstad in Den Bosch, in de Beurdse 

Straat, tussen erfgoed van Johannes Vake enerzijds en erfgoed van Lambertus 

van Goiderheijle anderzijds. Voornoemde Hermannus en Ghisbertus Vullinc 

beloofden lasten in dit vruchtgebruik af te handelen. 

 

Hermannus dictus (dg: d Kemp) Keijmpe maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Theoderici dicti Vullinc usufructum 

dicte Mechtildi competentem in medietate cuiusdam (dg: hereditatis) 

domistadii siti in Busco in vico dicto Buersche Straet inter hereditatem 

(dg: quondam) Johannis Vake ex uno et inter hereditatem Lamberti de 

Goiderheijle ex alio ut dicebat supportavit Theoderico (dg: dicto) filio 

quondam Johannis Goeskens promittentes et cum eodem Ghisbertus (dg: W) 

Vullinc ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte dicte (dg: 

.) Mechtildis in dicto usufructu existentem deponere (verbeterd uit: 

exponere). Testes Sijmon et Emont datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1179 p 418v 03 ±wo 02-10-1392. 

Hr Johannes Vullinc kanunnik van het klooster Insula van de H.Maria en 

Theodericus zvw Johannes Goeskens gaven uit aan Godefridus van Eijcke 

timmerman een hofstad in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed 

van Johannes Vake enerzijds en erfgoed van Lambertus van Goiderheijle 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 12 schelling geld b-erfcijns aan de 

broederschap van de H.Maagd Maria in de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, een b-erfcijns van 12 schelling geld aan Stephanus gnd Wert en thans 

voor een n-erfcijns van 4 pond 16 schelling {niet afgewerkt contract40}. 

 

Dominus Johannes Vullinc canonicus regularis monasterii insule beate 

Marie (dg: un) et Theodericus filius quondam Johannis Goeskens 

domistadium situm in Busco in vico dicto Buertsche Straet inter 

hereditatem Johannis Vake ex uno et inter hereditatem Lamberti de 

Goiderheijle ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Godefrido de Eijcke carpentario ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: 

L XXIIII solidis hereditarii cen) XII solidis monete hereditarii census 

confraternitati beate Marie virginis in ecclesia beati Johannis 

ewangeliste in Busco atque pro XII solidis monete hereditarii census 

Stephano dicto Wert annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditario quatuor librarum et sedecim solidorum dando et solvendo. 

 

BP 1179 p 418v 04 ±wo 02-10-1392. 

Matheus gnd Ghegel zvw Johannes van Os gewantsnijder droeg over aan 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken zijn vruchtgebruik in de steenoven gnd 

Eij Oeven, in Orthen, tussen Goeswinus Moedel van de Steenweg enerzijds en 

wijlen Johannes van Beke anderzijds. 

 

Matheus dictus Ghegel filius quondam Johannis de Os pannicide #suum 

usufructum sibi competentem ad suam vitam in# lapificina (dg: -m) dicta 

(dg: -m) Eij (dg: Ho) Oeven cum suis attinentiis sita in parochia de 

Orthen inter hereditatem Goeswini Moedel de Lapidea Via ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Beke ex alio atque in omnibus attinentiis 

eiusdem lapificine ut dicebat supportavit Johanni filio quondam Danijelis 

de Vladeracken promittens super omnia dicto Johanni filio quondam 

Danijelis de dicto usufructu warandiam et obligationem in usufructu 

existentem deponere. 

 

BP 1179 p 418v 05 wo 09-10-1392. 

Theodericus zvw Johannes gnd Goeskens verkocht aan Godefridus van Eijcke 

                         
39 Zie → BP 1179 p 418v 05 wo 09-10-1392, overdracht een (deze?) helft van 

de hofstad. 
40 Mogelijk is BP 1179 p 418v 05 wo 09-10-1392 het definitieve contract, 

waarin de helft van de hofstad werd verkocht. 
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timmerman de helft41 van een hofstad in Den Bosch, in de Beurdse Straat, 

tussen erfgoed van Johannes Vake enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus 

Grove, nu van Lambertus van Goiderheijle, anderzijds, belast met de helft 

van een b-erfcijns van 12 schelling geld aan de broederschap van de H.Maria 

in de kerk van Den Bosch en de helft van een b-erfcijns van 12 schelling 

voornoemd geld aan Stephanus Wert. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Goeskens medietatem domistadii 

siti in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter hereditatem Johannis 

Vake ex uno et inter hereditatem quondam Walteri Grove nunc ad Lambertum 

de Goiderheijle spectantem ex alio ut dicebat hereditarie (dg: s) 

vendidit Godefrido de Eijcke carpentario promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere ex medietate (dg: XII) hereditarii census XII 

solidorum monete quem confraternitati beate Marie in (dg: Bu) ecclesia de 

Busco et medietate hereditarii census XII solidorum dicte monete Stephano 

Wert ex dicta medietate annuatim de jure solvendis. Testes Sijmon et 

Emont datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1179 p 418v 06 wo 09-10-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan Hermannus Keijmpe een lijfrente van 48 

schelling geld op het leven van Mechtildis, ev voornoemde Hermannus, dvw 

Theodericus Vullinc, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit voornoemde helft van de hofstad. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum Hermanno Keijmpe vitalem 

pensionem XLVIII solidorum monete anno quolibet ad vitam Mechtildis 

uxoris dicti Hermanni filie quondam Theoderici Vullinc et non ultra 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta medietate dicti domistadii 

et cum dicta Mechtildis mortua fuerit erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 418v 07 wo 09-10-1392. 

Voornoemde Godefridus koper beloofde aan Theodericus zvw Johannes Goeskens 

een n-erfcijns van 48 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde helft van de hofstad. 

Voornoemde Theodericus zal de cijns niet manen zolang Mechtildis dvw 

Theodericus Vullinc leeft. 

 

Dictus Godefridus emptor promisit se daturum et soluturum Theoderico 

filio quondam Johannis Goeskens hereditarium censum XLVIII solidorum 

monete hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta 

medietate dicti domistadii tali condicione quod dictus Theodericus 

#tamquam ex parte et nomine sui# dictum censum non petet nec monebit 

quamdiu Mechtildis filia quondam Theoderici Vullinc vixerit in humanis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 418v 08 wo 09-10-1392. 

Hr Johannes Vullinc kanunnik van het klooster Insula van de H.Maria en zijn 

broer Ghisbertus Vullinc, kvw Theodericus Vullinc, en Hermannus gnd Keijmpe 

ev Mechtildis dvw voornoemde Theodericus Vullinc verkochten aan Godefridus 

van Eijcke timmerman de helft van een erfgoed42,43, in Den Bosch, bij de 

Beurdse Brug, beiderzijds tussen erfgoed van Walterus gnd Groeve, welke 

helft voornoemde wijlen Theodericus Vullinc gekocht had van Theodericus gnd 

Goeskens zvw Johannes gnd Goeswijns soen, deze helft belast met 12 

schelling geld. 

 

                         
41 Zie ← BP 1179 p 418v 02 wo 02-10-1392, overdracht vruchtgebruik in een 

(deze?) helft van de hofstad. 
42 Zie ← BP 1175 f 027r 10 do 20-04-1368, afstand doen van dit erfgoed, dat een huis en erf 
was. 

43 Zie → BP 1180 p 104v 09 do 15-01-1394, overdracht van dit erfgoed of hofstad. 
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Dominus Johannes (dg: Vil) Vullinc canonicus regularis (dg: in) 

monasterii insule beate Marie (dg: Theodericus) Ghisbertus Vullinc eius 

frater liberi quondam Theoderici Vullinc et Hermannus dictus Keijmpe 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Theoderici Vullinc medietatem cuiusdam hereditatis site in Busco prope 

pontem dictum communiter die Boertsche Brugge inter hereditates Walteri 

dicti Groeve ex utroque latere coadiacentes quam medietatem dictus 

quondam Theodericus (dg: Vi) Vullinc erga Theodericum dictum Goeskens 

filium quondam Johannis dicti Goeswijns soen emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Godefrido de Eijcke carpentario (dg: 

pro) cum litteris (dg: ju) et jure promittentes super omnia indivisi 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorundem et 

heredum dicti quondam Theoderici Vullinc deponere et quod ipsi omnem 

obligationem in dicta medietate existentem exceptis (dg: medietate here) 

XII solidis monete ex dicta medietate de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 418v 09 wo 09-10-1392. 

Voornoemde Godefridus koper beloofde aan voornoemde hr Johannes Vullinc 

gedurende 3 jaar, elk jaar 48 schelling geld te betalen, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, en voorts nog 24 Hollandse gulden 

of de waarde vandaag over 3 jaar. 

 

Dictus Godefridus emptor promisit super omnia #se daturum et soluturum# 

dicto domino Johanni Vullinc ad spacium trium annorum proxime futurorum 

anno quolibet eorundem trium annorum XLVIII (dg: .) solidos monete 

mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro atque XXIIII Hollant gulden seu valorem a data presentium 

ultra (dg: tres) tres annos proxime futuros persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 418v 10 di 15-10-1392. 

Voornoemde hr Johannes droeg voornoemd geldbedrag over aan Arnoldus van 

Beke, tbv diens dochter Katherina wv Petrus Polslauwer. 

 

Dictus (dg: .) dominus Johannes dictam pecuniam legitime supportavit 

Arnoldo de Beke ad opus Katherine sue filie relicte Petri Polslauwer. 

Testes Veer et Coptiten datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 418v 11 do 03-10-1392. 

Johannes van Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoeven verkocht aan zijn 

broer Willelmus van Audenhoven een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 5 bunder beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd in Hein Papen Broek, tussen een gemene steeg 

enerzijds en Johannes Everaets soen en Henricus van der Heijde anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 10 pond geld. 

 

Johannes [de] Audenhoven filius quondam Willelmi de Audenhoeven 

hereditarie vendidit Willelmo de Audenhoven suo fratri hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex (dg: quinq bo) 

quinque bonariis prati sitis in parochia de Oerscot in loco dicto in 

Heijn Papen Broec inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

Johannis Everaets soen et Henrici van der Heijde ex alio promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini (dg: 

domini) ducis et hereditario censu X (dg: lbr) librarum monete (dg: 

domino de Hel) exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Emont et Aggere datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 418v 12 do 03-10-1392. 

Lodekinus wollenklerenwever van Scijnle en Johannes Zoemerman beloofden aan 
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Arnoldus van Scijnle zvw hr Leonius 17 Hollandse gulden, een helft te 

betalen met Lichtmis (zo 02-02-1393) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Lodekinus textor laneorum de Scijnle et Johannes Zoemerman promiserunt 

Arnoldo de Scijnle filius! quondam domini Leonii (dg: X) XVII Hollant 

gulden mediatim purificationis et mediatim pasce proxime futurum 

persolvendos. Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 418v 13 do 03-10-1392. 

Johannes van Audenhoven en Theodericus zvw Theodericus gnd die Greve van 

Boeterwijc beloofden aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus ....... 

.. ..... of de waarde met ....... over 3 jaar te betalen. 

 

Johannes de Audenhoven et Theodericus (dg: die ...) filius quondam 

Theoderici dicti die Greve de Boeterwijc promiserunt Theoderico van den 

Hoevel filio quondam Cristiani ....... ....... ....... valorem ....... 

....... ....... ....... ....... ultra (dg: annum) tres annos 

persolvendos. Testes Emont et Dordrecht datum quinta post Remigii. 

 

1179 mf6 E 14 p. 419. 

 Quinta post Remigii: donderdag 03-10-1392. 

 

BP 1179 p 419r 01 do 03-10-1392. 

Godefridus Sceijvel zv Johannes Sceijvel gaf uit aan Theodericus zv 

Mijchael gnd Sconcke (1) een huis en schuur met ondergronden, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Someren, ter plaatse gnd aen den Scoet, tussen 

kinderen gnd Haengreves Kijnderen van Stipdonc enerzijds en Johannes zv 

Jutta gnd Swaens en een weg, behorend aan kinderen gnd van den Campe, 

anderzijds, (2) een akker, gnd die Langekker en aangelegen stuk beemd, in 

Someren, tussen kv Heijlwigis gnd Ghiben enerzijds en Bartholomeus gnd Meus 

van der Hoeven en kinderen gnd van den Camp anderzijds, (3) een akker, gnd 

de Grote Ysenberg en een aangelegen stuk beemd, in Someren, tussen Johannes 

van den Camp enerzijds en kv Heijlwigis Ghiben en Arnoldus Haengreven soen 

van Stipdonc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 penning cijns 

aan de heer van Asten, (b) 6 penning cijns aan Gheerlacus van Erpe, (c) een 

b-erfcijns van 7 schelling 6 penning aan het kapittel van Oirschot, (d) 2 

hoenderen aan erfg gnd Bolx, en thans voor (e) een n-erfpacht van 5 mud 

rogge en 3 lopen raapzaad, maat van Someren, en 8 kapoenen, met Lichtmis in 

Someren, in voornoemd huis te leveren. Zou blijken dat er iets moeten 

worden betaald aan de investiet van Someren uit erfgoederen van wijlen 

Petrus van Bernheze grootvader van eerstgenoemde Godefridus, in Someren, 

dan zal voornoemde Theodericus daarvan een deel moeten betalen. 

 

Godefridus Sceijvel filius Johannis Sceijvel domum horreum suis! fundis 

et ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Zo[emeren] 

ad locum dictum aen den Scoet inter hereditatem (dg: he) liberorum 

dictorum Haengreves Kijnderen (dg: va) de Stipdonc ex uno et inter 

hereditatem Johannis fi[lii] Jutte dicte Swaens et (dg: liberorum) viam 

spectantem ad liberos dictos van den Campe ex alio item agrum dictum die 

Langecker et pe[ciam] prati sibi adiacentem sitam in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum Heijlwigis dicte Ghiben ex uno et inter hereditatem 

(dg: liberorum dictorum van) Bartholomei d[icti] Meus van der Hoeven et 

liberorum dictorum van den Camp ex alio item agrum dictum den Groten 

Ysenberch et peciam prati sibi adiancentem sitos in dicta parochia inter 

Johannis van den Camp ex uno et hereditatem liberorum Heijlwigis Ghiben 

et Arnoldi Haengreven soen de Stipdonc ex [alio] (dg: item) ut dicebat 

dedit (dg: Th) ad hereditariam paccionem Theoderico filio (dg: quondam) 

Mijchaelis dicti Sconcke ab eodem hereditarie possidendos pro sex 

denariis (dg: antiqui) census domino de (dg: Kuijc) Asten et pro sex 

denariis census Gheerlaco de Erpe et pro hereditario censu (dg: cen) 
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septem solidorum et sex denariorum capitulo de Oerscot (dg: et pro octo 

caponibus) et pro duos! pullis heredibus dictis Bolx annuatim ex 

premissis solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione quinque 

modiorum siliginis #et trium lopinorum seminis raparum# mensure de (dg: 

S) Zoemeren (dg: danda #...# sibi ab alio hereditarie purificationis et 

in dicta domo tradenda atque) pro octo caponibus dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in (dg: Zoe) dicta parochia in dicta domo 

tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit hoc addito quod si aliquid de 

jure fuerit solvendum investito de Zoemeren ex hereditatibus quondam 

Petri de B[er]nheze #avi olim primodicti (dg: Joh) Godefridi# sitis in 

parochia de Zoemeren de hoc dictus (dg: G) Theodericus solvere tenebitur 

(dg: s) unam partem pro rata hereditatum supradictarum. Testes Rover et 

Dordrecht datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 419r 02 do 03-10-1392. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus Sceijvel 12 mud 

rogge, maat van Someren met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) in Someren 

te leveren. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Godefrido Sceijvel (dg: 

centum Gelre gulden seu valorem Re) XII modios siliginis mensure de 

Zoemeren ad purificationis proxime futurum persolvendos et in Zoemeren 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 419r 03 do 03-10-1392. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus 100 Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 1 jaar (ma 02-02-1394) in Den Bosch 

te betalen en 12 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis over een jaar 

(ma 02-02-1394) in Someren te leveren. 

 

-. 

Dictus Theodericus promisit dicto Godefrido centum (dg: Holl) Gelre! seu 

valorem (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos 

et in Busco tradendos atque XII modios siliginis mensure de Zoemeren a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos et in Zoemeren 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 419r 04 do 03-10-1392. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus 100 Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (di 02-02-1395) in Den Bosch 

te betalen, en 9 mud rogge, maat van Someren met Lichtmis over 2 jaar (di 

02-02-1395) in Someren te leveren. 

 

-. 

Dictus Theodericus promisit dicto Godefrido centum Gelre gulden seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos et 

in Busco #tradendos# atque novem modios siliginis mensure de Zoemeren a 

purificationis proxime ultra duos annos persolvendos et in Zoemeren 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 419r 05 do 03-10-1392. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus 100 Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar (wo 02-02-1396) in Den Bosch 

te betalen en 6 mud rogge, maat van Someren, met met Lichtmis over 3 jaar 

(wo 02-02-1396) in Someren te leveren. 

 

-. 

Dictus Theodericus promisit dicto Godefrido centum Gelre gulden seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra tres annos proxime futuros 

persolvendos et in Busco tradendos atque sex modios siliginis mensure de 



Bosch’ Protocol jaar 1392 06. 

 

107 

Zoemeren a purificationis proxime futuro ultra tres annos persolvendos et 

in Zoemeren tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 419r 06 do 03-10-1392. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus 100 Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 4 jaar (vr 02-02-1397) in Den Bosch 

te betalen en 3 mud rogge, maat van Someren, met met Lichtmis over 4 jaar 

(vr 02-02-1397) in Someren te leveren. 

 

-. 

Dictus Theodericus promisit dicto Godefrido centum Gelre gulden seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra quatuor annos persolvendos 

et in Busco tradendos atque (dg: .) tres modios siliginis mensure de 

Zoemeren a purificationis proxime futuro ultra (dg: tres) #IIII# annos 

persolvendos et in Zoemeren tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 419r 07 do 03-10-1392. 

Voornoemde Godefridus Sceijvel gaf uit aan Johannes zv Goeswinus gnd Bloijs 

soen (1) een akker, gnd die Rode Akker, in Someren, ter plaatse gnd aen den 

Scoet, tussen eertijds Leonius van de Kelder enerzijds en erfgoed van de 

kerk van Someren anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd den Rode Akkers Beemd, 

aldaar, tussen eertijds voornoemde Leonius van de Kelder enerzijds en 

kinderen gnd Haengreve Kijnderen van Stipdonc anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Godefridus Sceijvel quendam agrum dictum die Rode Acker (dg: et 

peciam prati sibi adiacentem) situm in parochia de Zoemeren ad locum 

dictum aen den Scoet inter hereditatem #dudum# Leonii de Penu ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Zoemeren ex alio item peciam 

prati dictam den Rode Ackers Beemt sitam ibidem inter hereditatem dudum 

dicti Leonii de Penu ex uno et inter hereditatem (dg: hereditatem heredum 

quondam) #liberorum# dictorum (dg: Her) Haengreve Kijnderen de Stipdonc 

ex alio ut dicebat dederunt! ad hereditariam paccionem Johanni filio 

Goeswini dicti Bloijs soen ab eo[dem] hereditarie possidendam. 

 

1179 mf6 F 03 p. 420. 

 Quinta post Remigii: donderdag 03-10-1392. 

 

BP 1179 p 420v 01 do 03-10-1392. 

Johannes van de Kelder zv Arnoldus Stamelart van de Kelder verkocht aan 

Walterus van Oekel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve die was van 

voornoemde Arnoldus Stamelart, in Geffen, welke hoeve voornoemde Arnoldus 

Stamelart eertijds geschonken had aan zijn zoon Johannes van de Kelder en 

diens vrouw Enghela dvw Matheus Becker, reeds belast met de grondcijns en 

een b-erfcijns van 4 oude schilden aan het klooster Sint-Clara in Den 

Bosch. 

 

Johannes de Penu filius Arnoldi Stamelart de Penu hereditarie vendidit 

Waltero de Oekel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam manso qui fuerat dicti Arnoldi Stamelart sito in parochia de 

Gheffen et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis #quocumque 

sitis# et quem mansum cum suis attinentiis dictus Arnoldus Stamelart 

dudum dederat Johanni (dg: J) de Penu #suo filio# cum Enghela sua uxore 

filia quondam Mathei Becker nomine dotis (dg: et) ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditario censu IIIIor aude scilde conventui 

sancte Clare in Busco exinde prius solvendis et super habita et habenda 

(dg: warandiam) sufficientem facere. Testes Emondus et Dordrecht datum 
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quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 420v 02 do 03-10-1392. 

Henricus Liben soen zvw Johannes van den Perre verkocht aan jkvr Agnes dvw 

hr Johannes van Boescot een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, 5 lopen rogge 

groot, in Boxtel, in Liemde, tussen Jacobus van Vrilichoven enerzijds en 

Mathias zv Johannes gnd Mathijs soen anderzijds reeds belast met een 

b-erfpacht van 6 lopen gerst, (2) ½ bunder beemd, in Liemde, tussen 

Henricus Enghelen soen enerzijds en Bartholomeus gnd Meus zv Johannes 

Rutghers soen anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, in Liemde, tussen Johannes 

Reijners soen enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Henricus Liben soen filius quondam Johannis van den Perre hereditarie 

vendidit domicelle Agneti filie quondam domini Johannis de Boescot 

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

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam agro quinque lopinos siliginis in semine capiente sito in parochia 

de Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem Jacobi de 

Vrilichoven ex uno et inter hereditatem Mathie filii Johannis dicti 

Mathijs soen ex alio item ex (dg: pecia) dimidio bonario prati sito in 

dicta jurisdictione de Lijemde inter hereditatem Henrici Enghelen soen ex 

uno et inter Bartholomei dicti Meus filii Johannis Rutghers soen ex alio 

(dg: promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

sex lopinis ordei ex) item ex tribus lopinatis terre siligine sitis in 

dicta jurisdictione de Lijemde inter hereditatem Johannis Reijners soen 

ex uno et inter communitatem ex alio promittens super omnia warandiam et 

aliam (dg: de) obligationem deponere excepta hereditaria paccione sex 

lopinorum ordei ex (dg: dictis quinque lopinatis terre) #dicto agro# 

prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 03 do 03-10-1392. 

Lambertus zvw Ghibo van der Heijden verkocht aan Eustatius van Hedechusen 

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 3 roeden 

gnd gerden land in Drunen, tussen Johannes Boems enerzijds en Hermannus zvw 

voornoemde Ghibo van der Heijden anderzijds, en uit de gebouwen erop, reeds 

belast met 2 schelling aan de kerk van Drunen en aan de priester van die 

kerk, en met 1 zester rogge aan de H.Geest in Drunen. 

 

Lambertus filius #quondam# Ghibonis van der Heijden hereditarie vendidit 

Eustatio de Hedechusen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et prmo termino 

ultra annum et in Busco tradenda ex tribus virgatis (dg: terre) dictis 

gherden (dg: dictis) terre sitis in parochia de Druenen inter hereditatem 

Johannis Boems ex uno et inter hereditatem Hermanni filii dicti #quondam# 

Ghibonis van der Heijden ex alio et ex edificiis supra dictas tres 

virgatas terre consistentibus ut dicebat promittens super (dg: ha) omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus solidis ecclesie 

de (dg: .) Druenen et presbitro eiusdem ecclesie et uno sextario 

siliginis mense sancti spiritus in Druenen exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 04 do 03-10-1392. 

Ghibo Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Wouters soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 05 do 03-10-1392. 

Arnoldus Rover Boest verkocht aan Johannes van Zochel zvw Arnoldus van 

Zochel een stuk land, in Dinther, ter plaatse gnd den Vorstenbosse, tussen 
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de gemeint enerzijds en Johannes Aelbrechts soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus Rover Boest peciam terre sitam in parochia de Dijnter ad locum 

dictum den Vorstenbossche inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et 

inter hereditatem Johannis Aelbrechts soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Zochel filio quondam Arnoldi de Zochel promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 06 do 03-10-1392. 

Johannes van Os zvw Arnoldus Koetman van Os machtigde Henricus van den 

Velde zijn cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

Johannes #de Os# filius quondam Arnoldi Koetman de Os dedit Henrico van 

den Velde potestatem monendi census pacciones et redditus et credita 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 07 do 03-10-1392. 

Henricus Mostart en zijn zoon hr Walterus Mostart dekaan van de Sint-

Janskerk in Den Bosch verkochten aan Walterus zvw Walterus Hillen soen van 

Westerhoven een stuk tuin, onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen een 

weg behorend aan Elizabeth wv Arnoldus van der Hulpen enerzijds en erfgoed 

van het gasthuis in Rode anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

jkvr Elizabeth en met het andere eind aan voornoemde Walterus zvw Walterus 

Hillen van Westerhoven, belast met 5 ort oude grondcijns. 

 

Henricus Mostart et dominus Walterus Mostart decanus ecclesie beati 

Johannis in Busco eius filius peciam (dg: terre) orti sitam (dg: in 

parochia de) Rode sancte Ode infra libertatem de Rode sancte Ode inter 

(dg: communem plateam) quandam (dg: viam s) viam spectantem ad domicellam 

Elizabeth relictam quondam Arnoldi van der Hulpen ex uno et hereditatem 

spectantem ad hospitale in Rode ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicte domicelle Elizabeth et !et cum reliquo fine ad 

hereditatem Walteri (dg: Hille) filii quondam Walteri Hillen de 

Westerhoven ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Waltero filio 

quondam Walteri Hillen soen de Westerhoven promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque ort antiqui census 

domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 08 do 03-10-1392. 

Jacobus van den Placke verkocht aan Jacobus die Scutter korenkoper een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, onder de 

vrijdom van Den Bosch, tussen Johannes Bogart enerzijds en Henricus van der 

Boijdonc anderzijds, (2) een kamp, in Herlaar, tussen Johannes van den 

Brande enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

Jacobus van den Placke hereditarie vendidit Jacobo die (dg: Scutter Scut) 

Scutter emptori bladi hereditariam paccionm unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis infra libertatem 

oppidi de Busco inter hereditatem Johannis Bogart ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der Boijdonc ex alio atque ex (dg: agro sito 

terre) quodam campo sito in territorio de Herlaer inter hereditatem 

Johannis van den Brande ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus exnde prius solvendis et (dg: s) sufficientem 

facere. Testes (dg: m) Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 09 do 03-10-1392. 

Tielmannus zvw Johannes gnd Stevens soen van Enghelen ev Aleijdis dvw 
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Ambrosius gnd Broes verkocht aan Johannes die Luwe zvw Johannes die Luwe 

een erfgoed gnd een halve schaer, in Meerwijk, ter plaatse gnd Pulsbroek, 

dat eertijds was van voornoemde Ambrosius en nu aan voornoemde Tielmannus 

behoort. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis dicti Stevens soen de Enghelen 

#maritus et tutor legitimus Aleijdis filie quondam Ambrosii (dg: -us) 

dicti Broes (dg: dicti Dircs soen)# hereditatem dictam een #halve# schaer 

sitam in jurisdictione de Merewijc in loco dicto Pulsbroec que hereditas 

(dg: fuerat) een halve schaer vocata fuerat (dg: dicti) dudum dicti 

Ambrosii et nunc ad dictum Tielmannum pertinet ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni die Luwe filio quondam Johannis die Luwe promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) 

datum supra. 

 

BP 1179 p 420v 10 do 03-10-1392. 

Johannes Koijt droeg over aan Arnoldus nzvw Arnoldus Koijt het deel, dat 

aan Theodericus gnd Zeghers soen ev Aleijdis dvw Nijcholaus gnd Gheenmans 

resp. aan kinderen en erfg van voornoemde Aleijdis zal komen na overlijden 

van voornoemde Arnoldus nzv Arnoldus Koijt en diens vrouw Hilla mv 

voornoemde Aleijdis, in goederen, die voornoemde Arnoldus nzv Arnoldus 

Koijt en diens vrouw Hilla verworven hebben vanaf de tijd dat voornoemde 

Arnoldus nzv Arnoldus Koijt en diens vrouw Hilla door het huwelijk werden 

verbonden, en in alle goederen, die voornoemde Arnoldus nzv Arnoldus Koijt 

en diens vrouw Hilla gedurende hun huwelijk later zullen verwerven, aan 

Adam van Mierde, tbv voornoemde Johannes Koijt, overgedragen door 

voornoemde Theodericus Zeghers soen en diens vrouw Aleijdis. De brief 

overhandigen aan hem of aan voornoemde Johannes Koijt. 

 

Johannes Koijt totam partem et omne jus Theoderico dicto Zeghers soen 

marito legitimo Aleijdis sue uxoris filie quondam Nijcholai dicti 

Gheenmans et dicte Aleijdi (dg: -s) seu eorum alteri ac (dg: heredibus) 

liberis et heredibus dicte Aleijdis de morte Arnoldi filii naturalis 

Arnoldi Koijt et Hille eius uxoris matris dicte Aleijdis ac de morte 

alterius eorundem Arnoldi et Hille eius uxoris successione advolvendas in 

omnibus et singulis bonis que dictus Arnoldus filius naturalis dicti 

Arnoldi Koijt et Hilla eius uxor acquisiverant seu alter eorundem 

acquisiverat ab illo tempore citra quo dicti Arnoldus filius naturalis 

Arnoldi Koijt et Hilla eius uxor per matrimonium copulabantur et 

coniungebantur et in omnibus et singulis bonis que dicti Arnoldus filius 

naturalis Arnoldi Koijt et Hilla eius uxor imposterum acquirent seu alter 

eorum acquiret stante (dg: integro) thoro et matrimonio inter eosdem 

quocumque locorum consistentibus sive sitis supportatas Ade de Mierde ad 

opus dicti Johannis Koijt a dictis Theoderico Zeghers soen et Aleijde 

eius uxore prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo filio 

quondam Arnoldi Koijt cum litteris et jure promittens ratam servare (dg: 

et obligationem ex parte sui deponere). Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel dicto Johanni Koijt. 

 

BP 1179 p 420v 11 do 03-10-1392. 

Gertrudis dvw Jacobus van den Placke wv Johannes Wanbijer en haar zoon 

Arnoldus droegen over aan Jacobus van den Placke zvw voornoemde Jacobus van 

den Placke al hun erfgoederen, gelegen onder Herlaar. 

 

Gertrudis filia quondam Jacobi van den Placke relicta quondam (dg: .) 

Johannis Wanbijer cum tutore et Arnoldus eius filius omnes hereditates ad 

se spectantes quocumque locorum infra territorium de Herlaer sitas ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Jacobo van den Placke filio dicti 

quondam Jacobi [van den] Placke promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 
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1179 mf6 F 01+02 vier losse blaadjes, genummerd 418-A. 

 anno nonagesimo tercio indicis prime mensis maij die sancti Servacii 

  pontificis Bonifacii noni anno quarto: dinsdag 13-05-1393. 

 vigilia conceptionis beate Marie: zaterdag 08-12-1392. 

 in crastino conceptionis: maandag 09-12-1392. 

 

BP 1179 p 418a1 01 ±di 13-05-1393. 

Johannes die Joede zv Petrus verkocht aan Thomas zvw Willelmus Veren 

Ghisenraden soen een n-erfcijns44 van 16 oude schilden, gaande uit een 

stenen huis en erf van verkoper, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed 

van Hubertus Steenwech enerzijds en erfgoed van wijlen Matheus van der 

Tijchelrien anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond oude 

pecunia, een b-erfcijns van 50 schelling geld en de hertogencijns. 

 

Johannes die (dg: Jode) Joede filius Petri (dg: dictus Johannes) 

hereditarie vendidit (dg: Agneti uxori) Thome filio quondam Willelmi 

Veren Ghisenraden soen (dg: ad opus eiusdem Thome) hereditarium censum 

XVI aude s[cilde] ... 

de et ex (dg: dol) domo lapidea et area dicti venditoris sita in 

Buscoducis ad forum inter (dg: inter) hereditatem Huberti Steenwech ex 

uno et inter [45hereditatem Mathei quondam van der (dg: Tic) Tijchelrien 

ex alio] ... 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditario censu sex librarum antique pecunie et hereditario censu L 

solidorum monete (dg: exinde) et censu domini ducis exinde prius 

solvendis ... 

 

BP 1179 p 418a1 02 ±di 13-05-1393. 

(dg: voornoemde Thomas maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, door Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen met zijn 

goederen gedaan). 

 

(dg: dictus Thomas omnes vendiciones et alienaciones factas per Albertum 

filium quondam Arnoldi Lodewijchs soen cum bonis suis calumpniavit. 

Testes datum supra). 

 

BP 1179 p 418a1 03 ±di 13-05-1393. 

Voornoemde Thomas maakte waarschijnlijk bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen door Gerardus Hacken en Heijlwigis wv Johannes Hacke met hun 

goederen gedaan. 

 

Dictus Thomas omnes vendiciones et alienaciones factas per Gerardum 

Hacken et Heijlwigem relictam quondam Johannis Hacke cum bonis suis ... 

 

BP 1179 p 418a1 04 di 13-05-1393. 

En voornoemde Johannes kan de cijns van 16 oude schilden terugkopen binnen 

3 jaar, elke schild met .. ......., de cijns van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in Den Bosch in het woonhuis 

van voornoemde Thomas, in aanwezigheid van Sijmon van ....... 

 

Quod ponetur in ?2 litteris. 

Et poterit dictus Johannes dictum censum XVI aude scilde redimere infra 

spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium scilicet 

quemlibet au[de scilt] ... 

et cum censu anni redempcionis et cum arrestadiis ut in forma. Acta in 

(dg: do) Busc in domo inhabitationis dicti Thome presentibus Sijmone de 

... 

testibus datum anno nonagesimo tercio (dg: mensis) indicis prime mensis 

                         
44 Zie → BP 1183 f 359r 03 vr 01-08-1404, verkoop van een cijns van 6 oude schilden uit deze 
cijns. 
45 Aanvulling op basis van BP 1183 f 359r 03. 
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maij die sancti Servacii hora vesperarum pontificis Bonifacii noni anno 

quarto. 

 

BP 1179 p 418a2 01 za 07-12-1392. 

.. van Donc, jkr Johanes .. en Arnoldus van Scindel? beloofden aan 

Philippus Lombardus ?50 .. .. ... met Pasen (zo 06-04-1393; 

24+31+28+31+6=120 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

.. (dg: van de) de Donc (dg: promis) domicellus Jo 

.. et Arnoldus de Scindel? .. 

.. .. promiserunt Philippo Lombardo ?quinquagintos denarios .. 

.. ... persolvendos ad festum pasche et sub pena duorum .. 

.. (dg: ....) datum vigilia conceptionis beate Marie. 

 

BP 1179 p 418a2 02 za 07-12-1392. 

.. beloofde aan voornoemde Philippus 50 .. .. op straffe van 2. 

 

.. promisit Philippo supradicto (dg: quinquagint) quinquagintos denarios 

.. 

.. [su]b pena duorum. Testes et datum ut supra. 

 

BP 1179 p 418a2 03 za 07-12-1392. 

.. beloofde aan voornoemde Philippus 50 pieter .. ... 

 

.. [promi]sit Philippo supradicto quinquagintos denarios peter vocatos .. 

.. Testes et datum ut supra. 

 

BP 1179 p 418a2 04 ma 09-12-1392. 

.. van Haren beloofden aan Johannes la Franco, tbv etc, 78 .. .. op straffe 

van 6. 

 

.. de Haren promiserunt Johanni la Franco ad opus etc LXXVIII .. 

.. sub pena VI. Testes Vere et Wouter datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1179 p 418a3 01 {geen datum bewaard}. 

Claes van Zochel .. zoen tbv Philippus .. dat dan Goit voir.. .. betalen op 

evenen Wil.. .. 

 

Claes van Zochel .. 

zoen tot beho#e#f Phi[lippi] .. 

dat dan Goit voir.. .. 

betalen op evenen Wil.. .. 

 

BP 1179 p 418a3 02 {geen datum bewaard}. 

Voornoemde Claes van Zochel zal betalen .. aan handen. 

 

Item Claes voirs sal ghel[den] .. 

te handen. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 418a3 03 {geen datum bewaard}. 

Voornoemde Claes van Zochel zal betalen .. gulden aan Albrecht. 

 

Item Claes vors sal gh[elden] .. 

gulden aen Albrecht. 

 

BP 1179 p 418a4 01 {geen datum bewaard}. 

Bevat aantekeningen over de datum. 

 

1179 mf6 F 04 p. 421. 

 Quinta post Remigii: donderdag 03-10-1392. 

 Secunda post Remigii: maandag 07-10-1392. 
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 in festo Dijonisii: woensdag 09-10-1392. 

 in crastino Dijonisii: donderdag 10-10-1392. 

 

BP 1179 p 421r 01 do 03-10-1392. 

Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen droeg over aan Arnoldus Rover 

Boest 2 kamers met ondergrond in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

plaats gnd Windmolenberg naar de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van 

Henricus van Baex enerzijds en het woonhuis van Aleijdis dvw Henricus gnd 

Vake anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat achterwaarts tot aan de 

gemene stroom, aan Bartholomeus gnd Meus zvw voornoemde Godefridus 

Marcelijs soen in cijns uitgegeven door voornoemde Aleijdis, en welke 2 

kamers met ondergrond nu aan hem behoren, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

#. 

Godefridus filius quondam Godefridi (dg: Melis) Marcelijs soen duas (dg: 

d) cameras cum suis fundis sitas in Busco in vico tendente a lo[co dico] 

Wijnmolenberch versus pontem dictum die Baseldoncsche Bruggen inter 

hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter (dg: h) domum habitationis 

Aleijdis filie quondam Henrici dicti Vake ex alio tendentes a dicto vico 

retrorsum usque ad communem aquam ibidem currentem datas ad censum 

Bartholomeo dicto Meus filio #dicti# quondam (dg: Godefridi) Godefridi 

Marcelijs soen (dg: ex alio) #a dicta Aleijde# prout in litteris et (dg: 
?cum) quas duas cameras cum suis fundis nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit #Arnoldo Rover Boest# cum litteris et ?aliis jure 

et cum condicionibus in dictis litteris contentis promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Bartholomei 

deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes Rover et 

Aggere datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 421r 02 do 03-10-1392. 

Gerardus van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Hees prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 421r 03 do 03-10-1392. 

Jacobus gnd Ridder zvw Arnoldus gnd Ridder droeg over aan zijn broer Petrus 

de helft in een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Hermannus gnd 

Ridder beloofd46 had aan voornoemde Jacobus en Petrus, resp. aan de 

langstlevende, met Sint-Martinus op het onderpand te leveren, gaande uit de 

helft van 12 bunder land, ter plaatse gnd Udenhout, naast goederen van 

Hilla gnd van Ghestel, tussen een zekere Stercke van Breda enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, ter weten uit de helft naast de gemeint. 

 

Solvit XVIII solidos. 

Jacobus (dg: f) dictus (dg: die) Ridder filius quondam Arnoldi dicti 

Ridder medietatem ad se spectantem in vitali pensione unius modii 

siliginis mensure de Buscoducis quam Hermannus dictus Ridder promisit se 

daturum et soluturum dicto Jacobo et Petro fratri eiusdem Jacobi (dg: seu 

eorum alteri diutius viventi et non ultra in festo beati) anno quolibet 

ad vitam dictorum Jacobi et Petri seu alterius eorundem diutius viventis 

et non ultra in festo beati Martini hyemalis ex medietate duodecim 

bonariorum terre sitorum in loco dicto (dg: di) Udenhout iuxta bona Hille 

dicte de Ghestel inter hereditatem cuiusdam dicti Stercke de Breda ex uno 

et inter communitatem ibidem ex alio scilicet ex illa medietate que sita 

est contigue iuxta dictam communitatem et supra dictam medietatem 

tradenda et deliberanda prout in litteris #atque totum jus sibi in dicta 

pensione competens# supportavit dicto Petro suo fratri cum litteris et 

                         
46 Zie ← BP 1175 f 229v 04 ±do 27-06-1370, belofte van de lijfpacht. 
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jure promittens ratam servare. Testes (dg: Ro) datum supra. 

 

BP 1179 p 421r 04 ma 07-10-1392. 

Rodolphus Webel zvw Henricus Webel verkocht aan Henricus zvw Henricus 

Matheus een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een huis, erf en tuin in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed 

van wijlen Walterus die Groeve enerzijds en Johannes van den Weghe 

wollenklerenwever anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

Rodolphus Webel filius quondam Henrici Webel hereditarie vendidit Henrico 

filio quondam Henrici Matheus hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo area et orto (dg: d) 

sita! in Busco in (dg: locum dictum ...) vico dicto Boertsche Straet 

inter hereditatem quondam Walteri die Groeve ex uno et inter Johannis van 

den Weghe textoris laneorum ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: hereditario censu) 

censu domini ducis et hereditario censu trium librarum et X solidorum 

dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Emont 

et Aggere datum secunda post Remigii. 

 

BP 1179 p 421r 05 ±ma 07-10-1392. 

Goedeldis dv Johannes van Gael wilde waarschijnlijk goedkeuren de uitgifte 

in cijns aan Henricus zvw Henricus Matheus van een poort, gnd Peter Schuts 

Poort, in Den Bosch, in de Orthenstraat door Johannes en Henricus kv 

voornoemde Johannes van Gael {niet afgewerkt contract47}. 

 

Goedeldis filia Johannis de Gael cum tutore donationem factam ad censum 

Henrico filio quondam Henrici Matheus de quadam (dg: p) poerta (dg: d 

dic) dicta Peter Scuts Port sita in Busco in vico (dg: d) Orthensi cum 

suis attinentiis et jure (dg: p) per Johannem Henricum (dg: liberos dicti 

Kath) liberos dicti Johannis de Gael. 

 

BP 1179 p 421r 06 wo 09-10-1392. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes gnd Colen soen beloofde aan Gerardus Dircs 

soen 6 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) 

te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Johannis dicti Colen soen promisit 

Gerardo (dg: filio Theoderici) Dircs soen sex Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Emont 

datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1179 p 421r 07 wo 09-10-1392. 

Henricus zvw Thomas gnd Coelborner verkocht aan Florencius Jans soen en 

diens vrouw Katherina dvw Ghibo gnd Koten een lijfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/3 deel in 

een akker, gnd die Vonderakker, 6 lopen rogge groot, in Helvoirt, naast die 

Weteringe, tussen Johannes Zelen soen enerzijds en Johannes Spoerwegge 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Henricus filius quondam Thome dicti Coelborner legitime vendidit 

Florencio Jans soen et Katherine sue uxori filie quondam (dg: Joh) 

Ghibonis dicti Koten vitalem pensionem (dg: un) dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum emptorum et 

non ultra purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quodam a) tercia 

parte ad dictum venditorem spectante in quodam agro terre dicto die 

Vonderacker sex lopina siliginis in semine capiente sito in parochia de 

                         
47 Voor afgewerkt contract, zie BP 1179 p 486v 05 ma 07-10-1392. 
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Helvoert iuxta aqueductum dictum die Weteringe inter hereditatem Johannis 

Zelen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Spoerwegge ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solveno et 

sufficientem facere et alter diutius diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 421r 08 do 10-10-1392. 

Johannes Kuijst heer van Hensoerde, Johannes van Erpe en Arnoldus Vere 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 800 Hollandse gulden met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes Kuijst dominus de Hensoerde Johannes de Erpe Arnoldus Vere 

promiserunt Philippo Jozollo etc VIIIc Hollant gulden ad nativitatis 

Domin proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes Sijmon et Dordrecht 

datum (dg: quinta post D) in crastino Dijonisii. 

 

BP 1179 p 421r 09 do 10-10-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 421r 10 do 10-10-1392. 

Arnoldus Groetaert droeg over aan Johannes van den Ghewanden alle goederen 

en erfgoederen, die aan wijlen Johannes gnd Maetrijs gekomen waren na 

overlijden van Elisabeth gnd des Juden tante van wijlen voornoemde Johannes 

Maetrijs, en die aan Johannes zv voornoemde Johannes Maetrijs gekomen waren 

na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes Maetrijs, gelegen onder 

Alem en Maren, aan voornoemde Arnoldus Groetaert overgedragen door 

voornoemde Johannes zvw Johannes Maetrijs. Voornoemde Johannes zvw Johannes 

Maetrijs deed tbv voornoemde Johannes van Ghewanden afstand van voornoemde 

erfgoederen en van de oogsten die hem nog ontbreken, welke oogsten 

voornoemde Arnoldus overgedragen had aan voornoemde Johannes zvw Johannes. 

 

Arnoldus Groetaert omnia et singula bona et hereditates quascumque que 

Johanni dicto quondam Maetrijs de morte quondam Elisabeth dicte des Juden 

matertere olim dicti quondam Johannis Maetrijs jure successionis 

hereditarie fuerant advolute et que Johanni filio dicti Johannis Maetrijs 

de morte dicti quondam Johannis Maetrijs sui patris jure successionis 

hereditarie sunt advolute quocumque locorum infra parochias de Alem et de 

Maren consistentes supportatas dicto Arnoldo Groetaert a dicto Johanne 

filio eiusdem quondam Johannis Maetrijs prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni van den Ghewanden cum litteris et jure promittens 

ratam servare. Quo facto dictus Johannes f[ilius] dicti quondam Johannis 

Maetrijs super predictis bonis hereditatibus et fructibus sibi de 

premissis deficientibus et arrastantibus #/#/# ad opus [dicti] Johannis 

de Ghewanden promittens ratam servare. Testes Emont et Aggere datum 

sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 421r 11 ±do 10-10-1392. 

{in margine sinistra:} /#/ (dg: ....... a dicto ....... ....... quos 

fructus). Kennelijk vervangen door BP 1179 p 421r 14. 

 

BP 1179 p 421r 12 do 10-10-1392. 

Hr Johannes Vullinc regulier kanunnik van Insula van de H.Maria zvw 

Theodericus Vullinc verkocht aan Johannes Nasch.... zv Theodericus 

Mangelaert een huis en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Hermannus Sticker enerzijds en erfgoed van Franco Luborgen 

anderzijds, aan wijlen voornoemde Theodericus Vullinc verkocht door 

Theodericus zv Gerardus van Boemel wollenklerenwever. Voornoemde hr 
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Johannes en met hem zijn broer Ghisbertus en hun zwager Hermannus Keijmpe 

zullen aanspraken van hun kant en van de kant van erfg vw voornoemde 

Theodericus Vullinc afhandelen, en de lasten afhandelen, uitgezonderd de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond minus 6 penning geld. 

 

Dominus Johannes #Vullinc# canonicus regularis insule beate Marie (dg: et 

Ghisbertus de do) filius quondam Theoderici Vullinc domum et aream sitam 

in B[usco] in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Hermanni Sticker 

ex uno et inter hereditatem Franconis Luborgen ex alio ve[nditam] dicto 

quondam Theoderico Vullinc a Theoderico filio Gerardi de Boemel textoris 

laneorum prout in litteris hereditari vendidit Johanni Nasch.... filio 

Theoderici Mangelaert supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittentes et cum eo Ghisbertus eius frater et Hermannus Keijmpe 

[48sororius] dictorum fratrum super habita et habenda ratam servare et 

obligationem (dg: et impeticionem ex parte eorum de quondam Theoderic 

Vullinc et eius heredum) #et impeticionem ex eorum et heredum dicti 

quondam Theoderici Vullinc deponere# et omnem obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu trium librarum minus [s]ex 

denariis #monete# inde solvendis. Testes Dordrecht et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 421r 13 ±do 10-10-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde hr Johannes 13 Hollandse gulden of 

de waarde en 25 schelling geld vandaag over een jaar te betalen. 

 

(dg: Dictus emptor) Dictus emptor promisit dicto domino Johanni XIII 

Hollant gulden vel valorem #et XXV solidos monete# a data presentium 

ultra annum ....... ....... 

 

BP 1179 p 421r 14 ±do 10-10-1392. 

{invoegen in BP 1179 p 421r 10}. /#/ quos fructus dictus Arnoldus dicto 

Johanni filio dicti quondam Johannis supportaverat. 

 

1179 mf6 F 05 p. 422. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 12-10-1392. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 15-10-1392. 

 Quarta post Calixti: woensdag 16-10-1392. 

 Quinta post Calixti: donderdag 17-10-1392. 

 in die Luce ewangeliste: vrijdag 18-10-1392. 

 in die Huberti: zondag 03-11-1392. 

 

BP 1179 p 422v 01 za 12-10-1392. 

Nicholaus Moelner van Straten verkocht49 aan Johannes Bruijsten zvw 

Bartholomeus Bruijsten een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) de windmolen in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, reeds belast met de hertogencijns en 

een b-erfpacht van 22 mud rogge, maat van Oirschot, (2) de helft van een 

beemd gnd des Moijen Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Hersel, tussen 

kinderen gnd Nesen Peters Kijnder enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met 10½ penning aan onze heer de hertog, (3) een stuk beemd gnd dat 

Naveldonk, in Oirschot in de herdgang van Straten, beiderzijds tussen de 

gemeint, dit stuk beemd reeds belast met 1½ oude groot aan onze heer de 

hertog. 

 

[Nic]holaus Moelner de Straten hereditari vendidit Johanni Bruijsten 

filio quondam Bartholomei Bruijsten hereditariam paccionem unius modii 

[si]liginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradendam ex molendino venti sito in parochia de Oerscot in 

                         
48 Aanvulling op basis van BP 1179 p 418v 08. 
49 Zie ← BP 1179 p 378v 03 do 11-04-1392 (1+2), verkoop erfpacht uit deze 

onderpanden. 



Bosch’ Protocol jaar 1392 06. 

 

117 

pastoria de Straten et ex eius juribus universis atque ex (dg: p) 

medietate prati dicti des Moijen Beemt siti in dicta parochia in loco 

dicto Hersel inter hereditatem (dg: lb) liberorum dictorum Nesen Peters 

Kijnder ex uno et inter communitatem ex alio (dg: ut d atque ex sti ex) 

atque pecia (dg: terre) #prati# dicta dat Navels Donc sita in dicta 

parochia in pastoria de Straten inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

utroque latere ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu ducis atque hereditaria 

paccione viginti duorum modiorum #siliginis# mensure de Oerscot ex dicto 

molendino atque decem et dimidio denariis #domino nostro# duci ex dicta 

ex dicta medietate dicti prati der Moijen Beemt vocati atque uno et 

dimidio grossis antiquo domino nostro duci ex dicta pecia prati prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Sijmon datum sabbato post 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 422v 02 .. 08-02-1623. 

Gielis van Broechoven heeft bekent dat van desen pacht van een mud roggen 

sijn gequeten50 negen coppen bij Jan Janssen van Berendonck ende Claes 

Willemssen. Actum VIII februarii 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. Actum VIII februarii 1623. 

 

BP 1179 p 422v 03 za 12-10-1392. 

(dg: Theoderica dv Johannes van Dijnther: alle goederen). 

 

(dg: Theoderica filia q Johannis de Dijnther cum tutore omnia bona). 

 

BP 1179 p 422v 04 di 15-10-1392. 

Jkr Johannes heer van Megen en Hoeps, Gerardus van Berkel, Johannes van 

Ghemert en Johannes van Dordrecht beloofden aan Philippus Jozollo 324 oude 

Franse schilden51, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392; 16+30+25=71 dgn) 

te betalen, op straffe van 10. 

 

Domicellus Johannes dominus de Megen et de Hoeps Gerardus de Berkel 

Johannes de Ghemert Johannes de Dordrecht promiserunt Philippo Jozollo 

CCC XXIIII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime persolvendos 

pena X. Testes Emondus et Veer datum 3a post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 422v 05 di 15-10-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 422v 06 di 15-10-1392. 

Ghisbertus Vullinc droeg over aan hr Johannes van Orthen, tbv Elizabeth dvw 

Ghevardus van Orthen een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Hoge Weiden, 

tussen Theodericus Hermans soen en zijn broer Johannes enerzijds en 

Mathijas Spermer anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door de 

broers Johannes en Jacobus, kvw Petrus van Berze, Wolterus Penninc, 

Nicholaus van Orthen en zijn vrouw Oda dvw voornoemde Petrus van Berze. 

 

                         
50 Zie ← BP 1179 p 378v 04 .. 08-02-1623, aflossing van een pacht van 4 mud 

rogge uit onder meer de windmolen in Straten. 
51 Zie → BP 1181 p 559r 07 ma 24-11-1399, Ludovicus Asinarius als houder van 

de Bossche schepenbrief maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen door de schuldenaren met hun goederen. 
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Ghisbertus Vullinc hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Domini de et ex duobus iugeribus terre 

sitis in parochia de Os in loco dicto Hoege Weijden inter hereditatem 

Theoderici Hermans soen et Johannis sui fratris ex uno et inter 

hereditatem Mathije Spermer ex alio supportatum sibi a Johanne et Jacobo 

fratribus liberis quondam Petri de Berze Woltero Penninc Nicholao de 

Orthen et Oda eius uxore filia dicti quondam Petri de Berze prout in 

litteris hereditarie supportavit domino Johanni de Orthen ad opus 

Elizabeth filie quondam Ghevardi de Orthen cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dordrecht et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 422v 07 di 15-10-1392. 
Vergelijk: brief met datum in SAsH RA VB 1799 f 234v 04 ma 04-04-1418. 

De jonker van Megen beloofde aan Johannes van de Dijk 100 goede Gelderse 

gulden52 na maning te betalen. 

 

Domicellus de Megen promisit Johanni de Aggere centum bonos florenos 

Gelrie ad monitionem persolvendos. Testes Sijmon et Dordrecht datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 422v 08 di 15-10-1392. 

(dg: Hermannus Loeden soen). 

 

BP 1179 p 422v 09 wo 16-10-1392. 

Johannes van de Dijk beloofde aan Johannes la Franco, tbv Thomas Asinarius 

etc, 120 Hollandse gulden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392; 

15+30+25=70 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Aggere promisit Johanni la Franco ad opus Thome Asinarii etc 

C et XX Hollant gulden ad nativitatis Domini proxime persolvendos pena 

quinque. Testes Sijmon et Aggere predictus datum quarta post Calixti. 

 

BP 1179 p 422v 10 wo 16-10-1392. 

Johannes van Erpe droeg, bij wijze van erfwisseling (eerder door hen 

gedaan), over aan Arnoldus Hoernken (1) 4 penning oude cijns, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit een beemd, gnd die Winkel Beemd, in Erp, 

ter plaatse gnd Sculenborch, (2) ½ lopen rogge en 1 lopen gerst, maat van 

Erp, gaande uit een hoeve, gnd ten Laar, in Erp, ter plaatse gnd dat Oude 

Veld. 

 

Johannes de Erpe (dg: medietatem VIII antiqu) quatuor denarios antiqui 

census quos se solvendos habere dicebat sabbato post Martini ex prato 

dicto die Winckel Beemt sito in parochia de Erpe ad locum dictum 

Sculenborch atque dimidium lopinum siliginis et unum lopinum ordei 

mensure de Erpe solvendos hereditarie ex manso dicto ten Laer sito in 

parochia de Erpe (dg: ut di) ad locum dictum dat Aude Velt ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Hoernken in modum permutationis 

hereditarie inter ipsos prius habite ut dicebat promittens ratam servare. 

Testes Aggere et Coptijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 422v 11 wo 16-10-1392. 

Arnoldus Hoernken droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Johannes van 

Erpe (1) 9 penning oude cijns, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit 

een hoeve van Johannes van Erpe, gnd het Goed ten Hoemen, in Erp, (2) 4 

penning cijns en ½ pond was, met Sint-Lambertus te leveren, gaande uit een 

                         
52 Zie → VB 1799 f 234v 04 ma 04-04-1418, Marcelijs die Lu potens ad hoc was gherijcht … aen 
allen gueden joncker Jans here van Meghen ende van Hoeps overmijts gebreck van hondert goeder 

gouwiger gulden monete Gelrie boni auri et justi ponderis die welc hondert gulden die vors 

joncker Jan geloeft hadt Jan van den Dijck prout in litteris quarum data continet feria tercia 

post festum beati Dijonisii [martiris] anno Domini Mo CCCo nonagesimo secundo (di 15-10-1392). 
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beemd gnd die Roest, die was van wijlen Willelmus Arts soen en nu aan 

voornoemde Johannes van Erpe behoort, in Erp, ter plaatse gnd After die 

Berghe. 

 

Arnoldus Hoernken novem denarios antiqui census quos se solvendos habere 

dicebat hereditarie Lamberti ex manso Johannis de Erpe dicto tGoet ten 

Hoemen sito in parochia de Erpe atque IIIIor denarios census et dimidiam 

libram cere solvendos hereditarie termino solucionis predicto ex prato 

dicto die Roest (dg: quod f) quod fuerat quondam Willelmi Arts soen nunc 

ad Johannem de Erpe spectante sito in dicta parochia de Erpe ad locum 

dictum After die Berghe ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni 

de Erpe in modum permutationis hereditarie etc promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 422v 12 wo 16-10-1392. 

Gerardus gnd Bits soen van Os, Yda van Hijnen en Aleidis dv voornoemde Yda 

beloofden aan Johannes gnd Eelkens soen 12 Gelderse gulden53 (dg: of de 

waarde) 35 plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

Gerardus dictus Bits soen de Os Yda de (dg: ...) Hijnen et Aleidis filia 

dicte Yde promiserunt Johanni dicto Eelkens soen XII Gelre gulden (dg: 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos) scilicet XXXV 

placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Emont et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 422v 13 do 17-10-1392. 

Johannes Sceijnckel verklaarde dat Theodericus Loefken betaald heeft de 

helft van 52½ Hollandse gulden, welke 52½ gulden voornoemde Theodericus 

verschuldigd54 was aan voornoemde Johannes Sceijnckel en Henricus Rover 

soen. 

 

Johannes (dg: Sceijnke) #Sceijnckel# recognovit sibi fore satisfactum a 

Theoderico Loef #ken# de medietate (dg: X) LIIJ gulden Hollandie quos 

#LIIJ# dictus Theodericus dicto Johanni Sceijnckel solvere tenebatur cum 

Henrico Rover soen (dg: testes) et solvere tenebatur. Testes Aa et Veer 

datum quinta post Calixti. 

 

BP 1179 p 422v 14 vr 18-10-1392. 

Gheerlacus Cnode zv Gheerlacus Cnode droeg over aan Daniel Roesmont 50 

Gelderse gulden, aan hem beloofd door Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten, 

Ghisbertus Lisscap de jongere en Arnoldus van Boemel goudsmid. 

 

Gheerlacus Cnode filius Gheerlaci Cnode L aureos (dg: denarios co) 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a 

Ghisberto filio quondam Willelmi Coptiten Ghisberto Lisscap juniore et 

Arnoldo de Boemel aurifabro prout in litteris legitime supportavit 

Danieli Roesmont cum litteris et jure. Testes Dordrecht et Veer datum in 

die Luce ewangeliste. 

 

BP 1179 p 422v 15 zo 03-11-1392. 

De broers Johannes en Ghevardus, kvw hr Johannes van Eijndoven ridder, 

Johannes zvw Wolterus van Scadewijc, Willelmus Gilijs soen van Kessel, 

Thomas zvw Arnoldus Noijden soen, Thomas Erenbrechts soen en Erenbertus 

Jans soen beloofden aan Jacobus uijter Oesterwijc 475 Hollandse gulden of 

                         
53 Zie → BP 1180 p 031r 11 za 21-03-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
54 Zie ← BP 1179 p 251r 01 do 20-04-1391, belofte op 25-12-1391 53½ (dus 

niet 52½) Holland gulden te betalen. Het betreft echter waarschijnlijk toch 

deze schuldbekentenis. 
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de waarde, een helft te betalen met Sint-Andreas (za 30-11-1392) en de 

andere helft met Sint-Agnes aanstaande (di 21-01-1393). 

 

Johannes et Ghevardus fratres liberi quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis Johannes (dg: Wouters soen) filius quondam Wolteri de Scadewijc 

Willelmo Gilijs soen de Kessel Thomas filius quondam Arnoldi Noijden soen 

Thomas Erenbrechts soen Erenbertus Jans soen promiserunt Jacobo uijter 

Oesterwijc IIIIc LXXV gulden monete Hollandie vel valorem mediatim Andree 

et mediatim in festo Agnetis proxime persolvendos. Testes Sijmon et Veer 

datum in die Huberti. 

 

BP 1179 p 422v 16 ma 04-11-1392. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus, hr Theodericus Rover ridder en Emondus 

Rover beloofden aan hr Johannes van Haeften ridder, dat eerstgenoemde 

Theodericus Rover binnen een jaar een erfcijns koopt van 70 Gelderse gulden 

of de waarde, gaande uit erfgoederen onder de villicacio van Den Bosch, 

welke cijns voornoemde Theodericus en Beatrix dvw Ghisbertus van Tula en nu 

ev voornoemde Theodericus zullen bezitten. {p.423r} Zou voornoemde 

Theodericus voor voornoemde jkvr Beatrix overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan zal voornoemde jkvr Beatrix de cijns gedurende haar leven 

bezitten en na haar overlijden zal de cijns gaan naar de naaste erfg van 

eerstgenoemde Theodericus. Zouden echter eerstgenoemde Theodericus en jkvr 

Beatrix samen nageslacht verwekken, dat na overlijden van voornoemde 

Theodericus en jkvr Beatrix nog leeft, dan gaat de cijns naar die kinderen. 

Twee brieven. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi dominus Theodericus Rover 

miles (dg: Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover) et 

Emondus Rover promiserunt indivisi super omnia domino Johanni de Haeften 

militi quod ipse Theodericus Rover primodictus infra annum presentem emet 

sive comparabit hereditarium censum septuaginta Ghelre gulden vel valorem 

solvendum ex hereditatibus infra villicacionem de [Bu]sco sitis quem 

censum (dg: .) predictum dictus Theodericus atque Beatrix #{zowel 

ondergeschreven als bovengeschreven} filia quondam Ghisberti de Tula# 

nunc uxor dicti ipsius Theoderici possidebunt et habebunt 

 

1179 mf6 F 06 p. 423. 

 in crastino Huberti: maandag 04-11-1392. 

 in die Leonardi: woensdag 06-11-1392. 

 Sexta post Huberti: vrijdag 08-11-1392. 

 Sabbato post Huberti: zaterdag 09-11-1392. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 16-11-1392. 

 

BP 1179 p 423r 01 ma 04-11-1392. 

sub ista condicione si contingat dictum Theodericum ante predictam 

domicellam Beatricem #mori# absque prole legitima ab ipsis pariter 

gene[randa] vel procreanda superviva remanente extunc dicta domicella 

Beatrix dictum censum quoad eius vitam et non ultra possidebit et extunc 

dictus census LXX gulden statim post decessum dicte domicelle Beatricis 

ad veros et proximores heredes (dg: di) primodicti Theoderici advolvetur 

si autem contingeret (dg: di) primodictum Theodericum et dictam 

domicellam Beatricem prolem aut proles pariter generare post mortem 

dictorum Theoderici et (dg: B) domicelle Beatricis superviva remanente 

extunc dictus census ad eorum liberos revertetur tali condicione quod cum 

dictus Theodericus dictum censum modo predicto predicto Johanni {in 

margine sinistra: comparaverit et} assignaverit extunc dictus dominus 

Johannes dictas litteras dictis debitoribus resignabit. Testes (dg: da) 

#dominus Willelmus# Aggere datum crastino Huberti. Et erunt due littere. 
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BP 1179 p 423r 02 ma 04-11-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus promisit ?alios ?indempnes ?servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 423r 03 ma 04-11-1392. 

Theodericus zvw hr Emondus Rover beloofde aan hr Johannes van Haeften 

ridder dat, ingeval voornoemde Theodericus en jkvr Beatrix die nu zijn 

wettige echtgenote is dvw Ghisbertus van Tula tezamen wettige kinderen 

verwekken, dat dan voornoemde Theodericus binnen 3 jaar, nadat er door hen 

kinderen zijn verwekt, tbv die kinderen koopt een erfcijns van 100 Gelderse 

gulden of de waarde, gaande uit erfgoederen onder de villicacio van Den 

Bosch, welke cijns voornoemde kinderen zullen bezitten. Zouden voornoemde 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns van 100 

gulden na overlijden van die kinderen naar naaste erfg van voornoemde 

Theodericus. Twee brieven. 

 

Theodericus filius quondam domini Emondi Rover promisit super omnia 

domino Johanni de Haeften militi si contingat dictum Theodericum et 

domicellam Beatricem nunc eius legitimam uxorem filiam quondam Ghisberti 

de Tula liberos legitimos (dg: pro) pariter generare extunc dictus 

Theodericus infra (dg: spacium sex annorum nunc proxime futurorum) #tres 

annos postquam liberi ab ipsis procreati erint# emet et (dg: .) 

comparabit ad opus dictorum liberorum hereditarium censum C Gelre gulden 

vel valorem solvendum hereditarie ex hereditatibus infra villicacionem de 

Busco sitis quem censum dicti liberi ab ipsis et Theoderico et domicella 

Beatrice pariter (dg: geniti here .) generandi hereditarie possident et 

si contingat dictos liberos ipsorum Theoderici et domicelle Beatricis 

procreandos absque prole legitima mori extunc dictus census C ghulden sic 

comparendus statim post decessum dictorum liberorum ad proximores heredes 

ipsius Theoderici revertetur. Testes datum ut supra. Et erunt due 

littere. 

 

BP 1179 p 423r 04 ma 04-11-1392. 

Voornoemde hr Johannes beloofde aan voornoemde Theodericus Rover dat zijn 

zoon Ghisbertus van Tula nimmer rechten zal doen gelden op goederen, die 

voornoemde Theodericus Rover en jkvr Beatrix dvw Ghisbertus van Tula nu ev 

voornoemde Theodericus later zullen verwerven. 

 

Dictus dominus Johannes promisit super omnia dicto Theoderico Rover quod 

ipse Ghisbertum (dg: filium) de Tula suum filium semper talem habebit 

quod dictus Ghisbertus nunquam presumet de (dg: aliquod) jus habere in 

bonis quibuscumque que dictus Theodericus #Rover# atque domicella Beatrix 

(dg: nunc) filia quondam Ghisberti de Tula nunc uxor legitima dicti 

Theoderici imposterum acquirent. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 423r 05 wo 06-11-1392. 

Everardus van Onstaden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit een 

akker gnd die Holtkers Akker, in Uden, ter plaatse gnd Volkel, aan hem 

verkocht door Johannes van Kuijc zv hr Wenemarus de oudere. 

 

Everardus de Onstaden hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Martini ex quodam agro terre dicto 

die Holtkers Acker sito in parochia de Uden ad locum dictum Volkel 

venditam sibi a Johanne de Kuijc filio domini Wenemari seniore prout in 

litteris monuit de tribus annis. Testes Sijmon et Dordrecht datum in die 

(dg: Willibrodi) Leonardi. 

 

BP 1179 p 423r 06 wo 06-11-1392. 

Rutgerus Cort en Gerardus van den Wiel beloofden aan Boudewinus Beijs 41 
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Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Rutgerus Cort et Gerardus van den Wiel promiserunt Boudewino Beijs XLI 

nobel monete regis Anglie vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes (dg: .) Dordrecht et Veer datum in #die# (dg: Willibrordi) 

Leonardi. 

 

BP 1179 p 423r 07 wo 06-11-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 423r 08 wo 06-11-1392. 

Katherina dvw Henricus gnd Heijnman Claes soen droeg over aan Henricus 

Ysvoegel, tbv hem en zijn kinderen verwekt bij zijn vrouw Aleidis sv 

voornoemde Katherina en haar zuster Elisabeth alle erfgoederen, die aan 

haar en haar zuster Elisabeth gekomen waren na overlijden van hun oom 

Laurencius van den Broijle. 

 

Katherina filia quondam Henrici dicti Heijnman Claes soen cum tutore 

omnes et hereditates sibi et Elisabeth eius sorori de morte quondam 

Laurencii van den Broijle avunculi dudum dictorum sororum successione 

hereditarie advolutas quocumque locorum sitas ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico Ysvoegel ad opus sui et ad opus suorum liberorum ab 

ipso Henrico et Aleide eius uxore sorore dictarum Katherine et Elisabeth 

genitorum promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 423r 09 wo 06-11-1392. 

Henricus Wellen soen en Rijchmodis wv Franco Nolleken beloofden aan 

Boudewinus Beijs 31 Engelse nobel of de waarde minus 9 plakken met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Henricus Wellen soen (dg: promisit B) et Rijchmodis relicta Franconis 

Nolleken promiserunt Boudewino Beijs XXXI Engels nobel vel valorem minus 

IX placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 423r 10 vr 08-11-1392. 

Henricus Cnode droeg over aan Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode zv Gheerlacus 

Cnode (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van Johannes Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Albertus Hanscoenmaker 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

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

erf, (3) 2/3 deel van een hofstad in Den Bosch, in de Kerkstraat, (4) een 

deel, 20 voet lang, van een erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Albertus 

Hanscoenmaker anderzijds, (5) een stukje erfgoed, 1 voet breed, in Den 

Bosch, naast erfgoed van Ghisbertus Buc alias gnd Maelstram, aan hem 

overgedragen door hr Albertus Buc investiet van de kerk van Erp. 

 

Henricus Cnode domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Johannis Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Alberti 

Hanscoenmaker ex alio atque hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area predicta item duas tercias partes cuiusdam domistadii siti in Busco 

in vico ecclesie item quandam partem viginti pedatas in longitudine 

continentem cuiusdam aree site in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Johannis Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Alberti 

Hanscoenmaker ex [alio] necnon unam particulam hereditatis unam pedatam 

in latitudine continentem sitam in Busco contigue iuxta hereditatem 
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Ghisberti Buc alias d[icti] Maelstram supportatas sibi a domino Alberto 

Buc investito ecclesie de Erpe prout in litteris hereditarie supportavit 

Gheerlaco filio G[heer]laci Cnode filii Gheerlaci Cnode simul cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sijmon et Dordrecht datum sexta post Huberti. 

 

BP 1179 p 423r 11 vr 08-11-1392. 

Voornoemde Gheerlacus beloofde aan voornoemde Henricus Cnode 25 oude 

schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Gheerlacus promisit dicto Henrico Cnode XXV aude scilde vel 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 423r 12 za 09-11-1392. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes van Herzel, en Gerardus van 

Eijke ev Katherina dvw voornoemde Johannes deden tbv Henricus Weijer 

afstand van (1) 2 dagmaten beemd, ter plaatse gnd die Maet, die waren van 

wijlen Henricus van Boert, (2) een visvijver, gnd die Risers Wier, in 

Deurne, ter plaatse gnd Vlierden, beiderzijds tussen de gemeint. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Herzel et 

Gerardus de Eijke maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis super duabus diurnatis prati sitis in 

loco dicto die Maet que fuerant quondam Henrici de Boert ut dicebant (dg: 

atque super toto jure ad opus He) item super quodam vivario dicto 

communiter die Risers Wier sito in parochia de Doerne ad locum dictum 

Vlierden inter communitatem ex utroque latere atque super toto jure ad 

opus Henrici Weijer hereditarie renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Testes V[eer] et Coptiten datum sabbato post Huberti. 

 

BP 1179 p 423r 13 za 16-11-1392. 

Johannes zv Johannes Sluijter vroeg aan zijn vader om toestemming buiten 

het huis etc te mogen gaan van zijn vader. 

 

(dg: Yda filia) Johannes filius Johannis Sluijter supplicavit dicto suo 

patri licenciam recedendi de domo etc et pater a[nnuen]s sibi ....... 

....... emancipationis etc. Testes Sijmon et Veer datum sabbato post 

Martini. 

 

1179 mf6 F 07 p. 424. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 16-11-1392. 

 in profesto Elisabeth: maandag 18-11-1392. 

 in crastino conceptionis: maandag 09-12-1392. 

 in crastino Elisabeth: woensdag 20-11-1392. 

 Quinta post octavas Martini: donderdag 21-11-1392. 

 

BP 1179 p 424v 01 za 16-11-1392. 

Jkr Johannes heer van Megen en Hoeps en Johannes van Ghemert beloofden aan 

Goessuinus Willems soen van Campen 98 Gelderse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Domicellus Johannes dominus de Megen et de Hoeps et Johannes de Ghemert 

promiserunt Goessuino Willems soen de Campen nonaginta octo Gelre gulden 

ad! valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes Sijmon et Veer 

datum sabbato post Martini. 

 

BP 1179 p 424v 02 za 16-11-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 06. 

 

124 

BP 1179 p 424v 03 ma 18-11-1392. 

Henricus zv Henricus van der Cappellen beloofde aan Mathias gnd Jans soen 

van Eijndoven 10 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Vastenavond (di 18-02-1393) en de andere helft met Pinksteren (zo 25-05-

1393). 

 

Henricus filius Henrici (dg: Ghi) van der Cappellen promisit Mathie (dg: 

filio) dicto Jans soen de Eijndoven X Gelre gulden vel valorem mediatim 

carnisprivium et mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes datum 

ut (dg: s) infra. 

 

BP 1179 p 424v 04 ma 18-11-1392. 

Arnoldus die Lange en Philippus van Oijen beloofden aan Egidius Coptiten 34 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Arnoldus die Lange et Philippus de Oijen promiserunt Egidio Coptiten 

XXXIIII Gelre gulden vel valorem in aureo pagamento ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes Sijmon et Veer datum in profesto 

Elisabeth. 

 

BP 1179 p 424v 05 ma 09-12-1392. 

Woltherus Fijen soen van Zelant droeg over aan Margareta ndvw hr Gerardus 

Cop priester een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, die waren van wijlen 

Theodericus Heijstman, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd des Gasthuis 

Donk, (1) tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en 

Johannes Marcelijs soen anderzijds, (2) tussen voornoemde Johannes 

enerzijds en Johannes Gielijs soen anderzijds, welke pacht aan hr Willelmus 

Voet, tbv voornoemde Woltherus, was verkocht door Johannes van den Weghe 

wonend in Gemonde. Met achterstallige termijnen. 

 

Cum arrestadiis. 

Woltherus Fijen soen de Zelant hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex duabus peciis terre cum suis attinentiis que fuerant 

quondam Theoderici Heijstman (dg: sitis) sitis in parochia de Gestel 

prope Herlaer in loco dicto des Ghasthuijs Donc quarum una inter 

hereditatem hospitalis in Busco ex uno et inter hereditatem Johannis 

Marcelijs soen ex alio et altera inter hereditatem jamdicti Johannis ex 

uno et inter hereditatem Johannis Gielijs soen ex alio sunt situate 

venditam domino Willelmo Voet ad opus dicti Woltheri a Johanne van den 

Weghe commorante in Ghemonden prout in litteris hereditarie #supportavit# 

Margarete filie naturali quondam domini Gerardi Cop presbitri supportavit 

cum litteris et jure #et cum arrestadiis# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Sijmon et Dordrecht datum 

in die Elisabeth) testes Veer et Wouter datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1179 p 424v 06 wo 20-11-1392. 

Johannes van der Molen zv Arnoldus beloofde aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 21 Engelse nobel of de waarde en 30 plakken met Pinksteren (zo 25-

05-1393) aanstaande te betalen. 

 

Johannes van der Molen filius Arnoldi (dg: et .) promisit Jordano filio 

Arnoldi Tielkini XXI #Engels# nobel vel valorem et XXX placken ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes #Emont# Veer datum in crastino 

Elisabeth. 

 

BP 1179 p 424v 07 wo 20-11-1392. 

Matheus Quap zvw Franco Nolleken beloofde aan voornoemde Jordanus 21 

Engelse nobel of de waarde en 30 plakken met Pinksteren aanstaande (zo 25-
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05-1393) te betalen. 

 

Matheus Quap filius quondam Franconis Nolleken promisit dicto Jordano XXI 

Engels nobel vel valorem et XXX placken ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 424v 08 wo 20-11-1392. 

(dg: Johannes van Ghael). 

 

(dg: Johannes de Ghael). 

 

BP 1179 p 424v 09 wo 20-11-1392. 

Willelmus van den Zande zvw Gossuinus van den Zande machtigde zijn broer 

Rodolphus van den Zande zijn cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Willelmus van den Zande filius quondam Gossuini van den Zande dedit 

Rodolpho van den Zande suo fratri potestatem monendi eius census et 

pacciones et credita etc ad revocacionem. Testes Sijmon et Dordrecht 

datum in crastino Elisabeth. 

 

BP 1179 p 424v 10 wo 20-11-1392. 

Johannes zv Johannes van Gael droeg over aan Mathias van Os zvw Johannes 

Spermer 1/9 deel in een b-erfcijns van 12 pond geld, van welke cijns van 12 

pond Johannes Moen een erfcijns van 4 pond betaalt uit zijn huis en erf in 

Den Bosch, aan de Markt, Johannes Vleminc 40 schelling uit zijn huis en erf 

in de Kerkstraat, Theodericus Passe 40 schelling uit een huis en erf in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, Arnoldus Pasteijdebecker 40 schelling uit zijn 

huis en erf in de Kleerherstellersstraat, Martinus bakker 20 schelling uit 

zijn huis en erf in de Kolperstraat, Elisabeth Kemmers 20 schelling uit 

haar erfgoed in de Kolperstraat, welk 1/9 deel aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen was na overlijden van Laurencius Boijen. 

 

Johannes filius Johannis de Gael nonam partem ad se spectantem in 

hereditario censu duodecim librarum monete de quo censu XII librarum 

Johannes Moen (dg: ex domo et area sua sita in Busco ad forum) 

hereditarium censum IIIIor librarum ex domo et area ipsius Johannis sita 

in Busco ad forum atque Johannes Vleminc XL solidos ex domo et area 

eiusdem Johannis Vleminc sita in vico ecclesie atque Theodericus Passe XL 

solidos ex domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet item 

Arnoldus Pasteijdebecker XL solidos ex domo et area ipsius Arnoldi sita 

in vico reparatorum veterum vestium item (dg: XX s) Martinus pistor XX 

solidos ex domo et area dicti Martini sita in vico dicto Colperstraet 

item Elisabeth Kemmers XX solidos ex hereditate dicte Elisabeth sita in 

dicto vico Colperstraet vocato solvere tenentur ut dicebat quam nonam 

partem (dg: dictus) primodictus Johannes sibi de morte quondam Laurencii 

Boijen successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie (dg: 

vendidit) #supportavit# Mathie de Os filio quondam Johannis Spermer cum 

omnibus litteris quas habuit mencionem de premissis facientibus atque cum 

toto jure sibi virtute dictarum litterarum in dicta nova parte competente 

promittens ratam servare et obligationem ex sui deponere. Testes Sijmon 

et Wouter datum ut supra. 

 

BP 1179 p 424v 11 wo 20-11-1392. 

Arnoldus Bruijsten zvw Henricus Bruijn: een stuk land, in Oss, ter plaatse 

gnd den Veltroedigen Weg, tussen Henricus Vriese enerzijds en Heilwigis 

Vrancken anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Bruijsten filius quondam Henrici Bruijn (dg: octo hont sita) 

peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto den Veltroedigen Wech 

inter hereditatem Henrici Vriese ex uno et inter hereditatem (dg: ..) 
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Heilwigis Vrancken ex alio. 

 

BP 1179 p 424v 12 do 21-11-1392. 

Henricus van Lijer en zijn vrouw Agnes wv Petrus Mulnere droegen over een 

Johannes Hagen, zv voornoemde Agnes en wijlen Petrus Moelner, het 

vruchtgebruik dat voornoemde Agnes heeft in (1) 1/3 deel van een huis en 

erf in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed van Nicholaus van Bottel anderzijds, te weten in het 1/3 deel dat 

aan voornoemde Johannes Hagen gekomen was na overlijden van zijn vader 

voornoemde Petrus, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van voornoemde 

Agnes, (2) alle andere goederen die aan voornoemde Johannes Hagen gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Petrus, resp. aan hem zullen 

komen na overlijden van voornoemde Agnes. 

 

Henricus de Lije-(dg: n)-#r# maritus legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris relicte quondam Petri Mulnere et ipsa cum eo tamquam cum tutore 

usufructum quem dicta (dg: H) Agnes habet in tercia parte domus et aree 

site in Busco (dg: iuxta) ultra pontem bladi inter (dg: murum oppidi de) 

communem platheam ex uno et inter hereditatem Nicholai de Bottel ex alio 

(dg: scilicet in illa tercia parte que Johanni Hagen filio dicte Agnetis 

post mortem dicte Agnetis jure successionis hereditarie advolvetur ut 

dicebat legitime supportavit dicto Johanni Hagen promittens ratam servare 

testes Sijmon et Wouter datum in crastino Elis 

Dictus Johannes Hagen #filius quondam Wa Petri Moelner# dictam terciam 

partem dicte domus et aree vendidit Willelmo dicto Vette suo fratri 

atque in om) scilicet in illa tercia parte dicte domus et aree que (dg: 

.) Johanni Hagen filio dictorum Agnetis et quondam [Petri] Moelner de 

morte dicti quondam Petri sui patris successione (dg: ad) est advoluta et 

post mortem dicte Agnetis advolvetur atque suum us[ufructum dict]e Agneti 

competentem in omnibus aliis bonis dicto Henrico! (dg: Hage) Hagen de 

morte dicti quondam (dg: .) Petri #sui# patris successione advolutis [et 

post] mortem dicte Agnetis successione advolvendis ut dicebat #(dg: 

quocumque consistentibus sive sitis)# supportavit dicto Johanni Hagen 

predicto promittens ratam servare. Testes (dg: Dord) Dordrecht et Vere 

datum quinta post octavas Martini. 

 

BP 1179 p 424v 13 ±do 21-11-1392. 

Voornoemde Johannes Hagen verkocht voornoemd 1/3 deel en andere goederen 

aan zijn broer Willelmus ?Fiet en aan Boudewinus zv Arnoldus gnd Gherijts 

soen. 

 

X. 

Dictus Johannes predictas terciam partem et alia bona superius scripta 

hereditarie vendidit Willelmo #?Fiet# suo fratri et Boudewino filio (dg: 

qu) Arnoldi dicti Gherijts soen promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 424v 14 ±do 21-11-1392. 

Voornoemde Willelmus zvw Petrus Moelner en Boudewinus zv Arnoldus Gerijts 

soen verklaarden dat Agnes, mv voornoemde Willelmus, met hun instemming het 

volle vruchtgebruik zal hebben in alle goederen die voornoemde wijlen 

Petrus Moelner nagelaten heeft. 

 

Solvit. 

(dg: dictus) Dicti Willelmus filius #quondam# Petri Moelner et Boudewinus 

filius Arnoldi Gerijts soen recognoverunt id esse eorum libere voluntatis 

quod Agnes mater dicti Willelmi habebit et obtinebit plenum usufructum in 

omnibus bonis que dictus quondam Petrus Moelner ?post ?se ?reliquit 

ubicumque locorum sitis. 
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BP 1179 p 424v 15 ±do 21-11-1392. 

Voornoemde Willelmus zvw Petrus Moelner en Boudewinus zv Arnoldus Gherijts 

soen beloofden aan Johannes Hagen zvw voornoemde Petrus Moelner .. ....... 
?gulden, 33 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, binnen 2 jaar te 

betalen. 

 

[55Dicti Willelmus filius quondam P]etri Moelner (dg: promisit) et 

Boudewinus filius Arnoldi Gherijts soen promiserunt Johanni Hagen filio 

dicti quondam [Petri Moelner] .. ....... [?gul]den scilicet XXXIII licht 

placken pro quolibet infra duos annos proxime futuros persolvendos. 

Testes. 

 

1179 mf6 F 08 p. 425. 

 in die Cecilie: vrijdag 22-11-1392. 

 in die Clementis: zaterdag 23-11-1392. 

 in profesto Katherine: zondag 24-11-1392. 

 in festo Katherine: maandag 25-11-1392. 

 

BP 1179 p 425r 01 ±do 21-11-1392. 

Nicholaus van Heze wollenklerenwever en zijn zoon Johannes, verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Elsbena dvw Johannes gnd Elsbenen soen, verkochten56 aan 

Herbertus zv Rodolphus Hals 2 hont land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

tussen voornoemde Rodolphus Hals enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, 

belast met 3½ penning hertogencijns, ¼ lopen rogge aan de kerk van 

Rosmalen, dijken en sloten. 

 

Nicholaus de Heze textor laneorum et Johannes eius filius ab ipso 

Nicholao et Elsbena quondam eius uxore filia quondam [57Johannis] dicti 

Elsbenen soen pariter genitus duo hont terre sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Rodolphi [Hals] ex uno et 

inter hereditatem Willelmi (dg: H) Hels! ex alio prout ibidem sunt sita 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Herberto filio dicti Rodolphi Hals 

pr[mittentes] warandiam et obligationem deponere exceptis IIIJ denariis 

census domino duci atque quarta parte unius lopini siliginis ecclesie de 

Roesmalen exinde sol[vendis] atque aggeribus et fossatis ad ea 

spectantibus. Testes. 

 

BP 1179 p 425r 02 vr 22-11-1392. 

Mr Wolphardus van Ghiessen verkocht aan Jacobus zvw Jacobus Goes, tbv hem 

en Henricus, Elisabeth en Margareta, kvw voornoemde Jacobus Goes, een 

b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 25 morgen 

1½ hont 15 roeden land, gelegen voor Engelen, naast een kamp, gnd dat Slijk 

enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht 

door Theodericus zvw Godefridus Posteel. Met achterstallige termijnen. 

Verkoper en zijn zoon Johannes beloofden lasten af te handelen. 

 

Magister (dg: Wolth) Wolphardus de Ghiessen hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie Johannis ex viginti quinque 

ju[geribus] uno et dimidio hont (dg: terre) et quindecim virgatas! terre 

sitis ante Engelen juxta quendam campum dictum dat Slijc ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex alio venditum sibi a Theoderico filio 

quondam Godefridi Posteel prout in litteris [vendidit] Jacobo filio 

quondam Jacobi Goes ad opus sui et ad opus Henrici (dg: et) Elisabeth et 

Margarete liberorum dicti quondam Jacobi Goes supportavit cum litteris et 

jure et arrastagiis promittens! (dg: ratam servare) et cum eo Johannes 

eius filius indivisi ratam servare et obligationem ex parte eorum 

                         
55 Aanvulling op basis van BP 1179 p 424v 14. 
56 Zie → BP 1179 p 515r 09 do 28-11-1392, zelfde verkoop, maar hier door 

alleen de vader; de zoon is minderjarig en zal tzt afstand doen. 
57 Aanvulling op basis van BP 1179 p 515r 09. 
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deponere. Testes Aa et Rover datum in die Cecilie. 

 

BP 1179 p 425r 03 ±vr 22-11-1392. 

Johannes zv mr Wolphardus maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus Boef. 

 

Johannes filius magistri Wolphardi calumpniavit vendiciones et 

alienaciones factas per Henricum Boef (dg: et .). Testes datum. 

 

BP 1179 p 425r 04 ±vr 22-11-1392. 

Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht en Nicholaus zv Nicholaus van 

Kessel beloofden aan mr Arnoldus Ywani 22 nieuwe Gelderse gulden met 

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

 

Johannes de Vucht filius quondam Theoderici de Vucht et Nicholaus filius 

Nicholai de Kessel promiserunt magistro Arnoldo Ywani XXII novos florenos 

monete Gelrie ad nativitatis (dg: Domini) Domini proxime persolvendos. 

 

BP 1179 p 425r 05 za 23-11-1392. 

Henricus Buekentop beloofde aan Theodericus Buc, tbv hem en Johannes Wert, 

hen schadeloos te houden als Arnoldus Ruver van Empel de gevangenpoort in 

Den Bosch zou verlaten zonder instemming van voornoemde Theodericus en 

Johannes, en voornoemde Theodericus en Johannes daarvan schade zouden 

ondervinden. 

 

Henricus Buekentop promisit super omnia Theoderico Buc ad opus sui et ad 

opus Johannis Wert videlicet si (dg: H) Arnoldus (dg: et p de s) Ruver de 

Empel de porta captivorum in Busco absque voluntate dictorum Theoderici 

et Johannis descendet et dicti Theodericus et Johannes dampna exinde 

sustinerent #-nuerint# extunc dictus Henricus dictos Theodericum et 

Johannem exinde indempnes procurabit. Testes Emondus et Veer datum in die 

Clementis. 

 

BP 1179 p 425r 06 za 23-11-1392. 

Johannes zvw Daniel Gruijter van Os, zijn zoon Daniel en Theodericus van 

der Zidewijnden ev Mechtildis dv voornoemde Johannes verkochten aan 

Arnoldus van Boekel (1) 6¾ hont land, in Oss, achter de plaats gnd Mekelen 

Donk, tussen Johannes van der Heijden van Kessel enerzijds en voornoemde 

Arnoldus van Boekel anderzijds, belast met 6 schelling geld aan de 

priesters in Den Bosch, (2) een b-erfcijns van 6 schelling geld, die wijlen 

Thomas gnd Telder aan hen met Sint-Willibrordus betaalde, gaande uit een 

huis en tuin van wijlen voornoemde Thomas, in Oss, tussen Johannes zv 

Petrus Robbrechts enerzijds en Margareta Wouters anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Danielis Gruijter de Os et Daniel eius filius 

(dg: Th) et Theodericus van der Zidewijnden maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie dicti Johannis (dg: V) sex hont et tres 

quartas partes unius hont terre sitas in parochia de Os retro locum 

dictum Mekelen Donc inter hereditatem Johannis van der Heijden de Kessel 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Boekel ex alio atque hereditarium 

censum sex solidorum monete quem Thomas dictus quondam (dg: Te) Telder 

(dg: dictos) ipsis solvere consuevit hereditarie in die Willibrordi de 

domo et orto dicti quondam Thome sitis in parochia de Os inter 

hereditatem Johannis filii Petri Robbrechts ex uno et inter hereditatem 

Margarete Wouters ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo de 

Boekel predicto promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

sex solidis monete presbitris in Busco ex dictis sex hont et tribus 

quartis partibus unius hont terre solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 425r 07 vr 22-11-1392. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en zijn zoon Thomas, poorters in Den 
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Bosch, verklaarden dat Bartholomeus zv Nijcholaus Spijerinc Meus soen 

gedurende 6 weken 3 dagen en langer buiten het huis, de leefgemeenschap en 

kosten is geweest van zijn voornoemde vader Nijcholaus Spierinc en dat 

voornoemde Bartholomeus was geëmancipeerd door voornoemde Nijcholaus 

Spijerinc. 

 

Arnoldus Sta de Penu et Thomas eius filius oppidani in Busco deposuerunt 

ad requisitionem judicis quod Bartholomeus filius Nijcholai Spijerinc 

Meus soen jam fuit per spacium sex septimanarum et trium! et multo (dg: 

plus) amplius extra domum convictum !domum et expensas dicti Nijcholai 

Spierinc sui patris scilicet (dg: ...) quod idem Bartholomeus fuerat? 

emancipatus a dicto Nijcholao Spijerinc. Testes Dordrecht et ?Walterus 

datum in ?in festo Cecilie. 

 

BP 1179 p 425r 08 zo 24-11-1392. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten 

beloofden aan Petrus van den Steenwege 35 Gelderse gulden of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393) te betalen. 

 

+. 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode et Ghisbertus filius quondam Willelmi 

Coptiten promiserunt Petro van den Steenwege XXXV Gelre gulden vel 

valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes Vere et Wouter 

datum in profesto Katherine. 

 

BP 1179 p 425r 09 zo 24-11-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 425r 10 ±ma 25-11-1392. 

Arnoldus van den Velde zvw Henricus gnd Boertman van Vechel en zijn 

kinderen Arnoldus en Egidius verkochten aan Gerardus van Gheffen molenaar 

een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Veghel, ter plaatse gnd op Zijtaart, 

tussen Ywanus zvw Lambertus snijder enerzijds en Lucas van Erpe van 

Bubnagel anderzijds, (2) een stuk land gnd die Hostat, 10 lopen gerst 

groot, en ½ bunder aangelegen heideland, ter plaatse gnd Zijtaart, tussen 

voornoemde Arnoldus van den Velde enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) 2 

strepen land, 8 lopen ....... groot, in Veghel, ter plaatse gnd Zijtaart, 

aan weerszijden van de sloot gnd de Ruwe Grave, tussen kvw Ancelmus Lanen 

soen enerzijds en wijlen Hessello van Keeldonc anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. Henricus zv voornoemde Arnoldus van den Velde, die uitlandig 

is, zal, zodra hij teruggekeerd is, afstand doen van deze cijns. 

 

Arnoldus van den Velde filius quondam Henrici dicti Boertman de Vechel 

Arnoldus et Egidius (dg: f-) eius liberi hereditarie vendiderunt Gerardo 

de Gheffen multori hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

nativitatis Johannis et in Busco tradendum ex domo et orto sitis in 

parochia de Vechel ad locum dictum op Zitart inter hereditatem Ywani 

filii quondam Lamberti sartoris ex uno et inter hereditatem Luce de Erpe 

de Bubnagel ex alio at[que] ex pecia terre dicta die (dg: et pecia Host) 

#Hostat# X (dg: lup siliginis) #lopinos ordei# in semine capiente et 

dimidio bonario terre mericalis sibi adiacente sito in (dg: dicto) loco 

predicto inter hereditatem dicti Arnoldi van den Velde ex uno et inter 

communitatem ex alio item ex duabus (dg: peciis) #strepis# terre (dg: 

dicti) octo lopinos (dg: siliginis) ....... in semine capientibus sitis 

(dg: ip) in parochia et loco predictis ab utroque latere fossati dicti 

den Ruwen Grave inter hereditatem (dg: Joh) liberorum quondam Ancel[mi] 

Lanen soen ex uno et inter hereditatem quondam Hessellonis de Keeldonc ex 
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alio ut dicebant promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi ex premissis (dg: 

facien) solvendo de jure et sufficientem facere et quod Henricum filium 

dicti Arnoldi van den Velde (dg: absentem) #extra patriam existentem# 

quamcito ad patriam redierit super dicto censu facient renunciare et 

premissa (dg: servare ratum) rata servare et #de# dicto (dg: ce) censu 

warandiam facere et dictas hereditates [pro] solucione dicti census 

promittere sufficientes facere. Testes (dg: Vere et Dordrecht datum in 

festo Katherine) super habita et habenda. Testes Vere et Dordrecht datum 

in festo [Katherine]. 

 

BP 1179 p 425r 11 ±ma 25-11-1392. 

Johannes van Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Hautart prebuit et reportavit. (dg: datum) Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 425r 12 ±ma 25-11-1392. 

Johannes die Crumme zvw Goeswinus Ghijsbrechs soen beloofde aan Albertus 

Buc van Lijt en Rutgherus van Baest?, tbv hen en Arnoldus van Enode, 82 

Gelderse gulden of de waarde en 12 ..... plakken, voor een helft direct na 

overlijden van Heijlwigis wv Lambertus van der Rijt en schoonmoeder van 

eerstgenoemde Johannes te betalen en voor de andere helft direct na 

overlijden van vrouwe Elizabeth wv Gerardus Wissellere. Hierna een deels 

onleesbare bepaling, waarschijnlijk dat Johannes, als hij bij het 

overlijden van voornoemde Heijlwigis en Elizabeth goederen zal hebben ter 

waarde van de schuldbekentenis, dat hij dan ontlast zal zijn van voornoemde 

betaling. 

 

Johannes die Crumme filius quondam Goeswini Ghijsbrechs #soen# promisit 

super habita et habenda Alberto Buc de Lijt et Rutgh[ero de] Bae[st?] ad 

opus eorum et ad opus Arnoldi de Enode seu ad opus alterius eorundem 

LXXXII Gelre gulden seu valorem et (?verbeterd uit: ex) XII ....... 

placken mediatim statim post decessum Heijlwigis relicte quondam Lamberti 

van der Rijt socrus (dg: di) primodicti Johannis et [mediatim] statim 

post [decessum] domine Elizabeth relicte quondam Gerardi Wissellere 

persolvendos. (dg: Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum) hoc 

eciam add[ito si] contingat dictum Joh[annem post decessum] dictarum 

Heijlwigis et Elizabeth seu alterius earundem bona habere et acquirere 

que valebunt pro solucione dicti ....... extunc dictus Johannes (dg: sc) 

a solucione dicte pecunie. Testes datum supra. [Tradetur littera] alteri 

earundem. 

 

1179 mf6 F 09 p. 426. 

 in crastino Katherine: dinsdag 26-11-1392. 

 in vigilia Andree: vrijdag 29-11-1392. 

 

BP 1179 p 426v 01 di 26-11-1392. 

Godefridus Meijs en Johannes Vrieze schreinmaker beloofden aan Theodericus 

Buc en Johannes Wert 100 Gelderse gulden, 35 gemene plakken voor 1 Gelderse 

gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1392) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393). 

 

Godefridus Meijs et Johannes Vrieze scriniparus promiserunt indivisi 

super omnia Theoderico Buc et Johanni Wert seu eorum alteri centum Gelre 

gulden scilicet XXXV gemeijn placken pro quolibet Gelre gulden computato 

mediatim nativitatis Domini et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Walterus datum in crastino Katherine. 

 

BP 1179 p 426v 02 di 26-11-1392. 

Voornoemde Theodericus Buc en Johannes Wert ontlastten Godefridus Meijs van 
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alle schulden58,59,60, die voornoemde Godefridus Meijs aan hen verschuldigd 

was, uitgezonderd de belofte die heden door voornoemde Godefridus en 

Johannes Vrieze schrijnmaker is gedaan. 

 

Dicti Theodericus Buc et Johannes Wert (dg: pal) quitum clamaverunt 

Godefridum (dg: Me) Meijs ab omnibus debitis que dictus Godefridus Meijs 

eis debebat (dg: a quocumque) in quocumque (dg: pret) tempore preterito 

usque ad diem presentem ut dicebant salva promissione eis hodierno die 

(dg: ad) a dicto Godefrido et Johanne Vrieze scriniparo factis in suo 

vigore permansura. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 03 di 26-11-1392. 

De broers Petrus en Johannes, kvw Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd 

van Babbellonien Broec, verkochten aan Mijchael zvw Mijchael Peters soen 

van Eijndoven een huis61 en erf, eertijds van wijlen Matheus Ghegel, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, welk huis en erf voornoemde wijlen Goeswinus zvw 

Arnoldus zv Goessuinus van Babbellonien Broec gekocht had van Gerardus zvw 

Nijcholaus. Lasten van hun kant en van eerstgenoemde wijlen Goeswinus, 

verkopers, en Ghisbertus zvw Ghibo van der Rennendonc szvw eerstgenoemde 

Goeswinus en andere erfg vw eerstgenoemde Goeswinus worden afgehandeld. 

Eerstgenoemde Johannes behoudt uit voornoemde goederen een n-erfcijns van 

15 Hollandse gulden of de waarde. 

 

Petrus et Johannes fratres liberi quondam Goeswini filii quondam Arnoldi 

filii Goessuini dicti de (dg: Be) Babbellonien Broec domum et aream que 

fuerat quondam Mathei Ghegel sitam in Busco in vico Orthensi quam domum 

et aream dictus quondam #[Goeswinus]# filius quondam Arnoldi filii 

Goessuini de Babbellonien Broec erga Gerardum filium quondam Nijcholai 

emendo acquisiverat prout in litteris et quam domum et aream (dg: dictus) 

dicti Petrus et Johannes fratres nunc ad se spectare (dg: dic here et eis 

mediante ..) #simul cum omnibus attinentiis et jure dicte domus et aree# 

hereditarie vendiderunt Mijchaeli filii! quondam Mijchaelis Peters soen 

de Eijndoven supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes 

(dg: ratam) super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et dictorum quondam primodicti quondam 

Godssuini? et dictorum venditorum et (dg: he) Ghisberti filii quondam 

Ghibonis van der (dg: Re) Rennendonc generi dicti quondam Goeswini et 

quorumcumque aliorum heredum primodicti quondam Goeswini deponere salvo 

tamen et reservato (dg: p) primodicto Johanni (dg: he) in premissis 

hereditario censu XV Hollant !boni auri et iusti ponderis seu valorem 

promisso dicto Johanni a dicto venditore ex premissis coram scabinis 

infrascriptis prout in litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 04 di 26-11-1392. 

Amisius gnd Volcs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Amisius (dg: f) dictus Volcs soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1179 p 426v 05 di 26-11-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes zvw Goeswinus zvw 

Arnoldus zv Goeswinus van Babbellonien Broec een n-erfcijns van 7½ 

Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (do 25-12-1393), gaande uit voornoemd huis en erf, gelegen tussen 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 252r 05 ma 29-10-1386, belofte 38 lichte schilden na 

maning te betalen. 
59 Zie ← BP 1178 f 124r 11 do 28-10-1389, belofte 40 lichte schilden te 

betalen in twee helften op 11-11-1389 en 25-12-1389. 
60 Zie ← BP 1179 p 117r 03 do 23-11-1391, belofte 17 Gelre gulden te betalen 

in twee helften op 25-12-1391 en 02-02-1392. 
61 Zie → BP 1179 p 516v 04 za 30-11-1392, overdracht van het huis. 
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erfgoed dat nu behoort aan Egidius Cuper enerzijds en erfgoed dat nu 

behoort aan erfg vw Johannes Rijt kramer. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et (dg: suc) soluturum dicto Johanni 

filio quondam Goeswini filii quondam Arnoldi filii Goeswini de 

Babbellonien Broec hereditarium censum (dg: XV) #septem et dimidii# 

Hollant gulden seu valorem hereditarie (dg: mediatim) Domini et (dg: 

mediatim purificationis) primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex dicta domo et area que domus et area sita est inter 

hereditatem nunc spectantem ad Egidii! Cuper ex uno et inter hereditatem 

nunc ad heredes quondam Johannis Rijt (dg: +) institoris spectantem ex 

alio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 06 di 26-11-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes een n-erfcijns van 7½ 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over 

een jaar (wo 24-06-1394), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Johanni hereditarium 

censum septem et dimidii Hollant gulden seu valorem nativitatis Johannis 

et primo termino a nativitatis Johannis proxime futuro futuro ultra annum 

ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 07 di 26-11-1392. 

Voornoemde koper en zijn vrouw Margareta beloofden aan voornoemde Petrus 

100 Hollandse gulden  of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-

1393) te betalen. 

 

Dictus emptor #et Margareta eius uxor# promiserunt dicto Petro centum 

Hollant gulden !gulden seu valorem a nativitatis (dg: nativitatis) Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 08 di 26-11-1392. 

Voornoemde koper en zijn vrouw Margareta beloofden aan voornoemde Petrus 

150 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over 3 jaar (za 24-06-1396) 

te betalen. 

 

Dictus emptor et Margareta eius (dg: uxor) uxor promiserunt indivisi 

super omnia dicto Petro centum et quinquaginta Hollant gulden seu valorem 

a ?festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra tres annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 09 di 26-11-1392. 

Voornoemde koper en zijn vrouw Margareta beloofden aan voornoemde Petrus 

gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393), elk jaar 9 

Hollandse gulden of de waarde te betalen, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. 

 

Dicti emptor et Margareta eius uxor (dg: u) promiserunt indivisi super 

omnia se daturos et soluturos dicto Petro ad spacium trium annorum post 

festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum trium annorum novem Hollant gulden seu valorem mediatim 

Domini en mediatim Johannis et primo termino a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 10 di 26-11-1392. 

Paulus van Heijst en Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker verklaarden ontvangen 

te hebben van Theodericus zv Johannes van Herlaer 5½ mud 1 1/3 zester 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Theodericus verschuldigd was aan 

Johannes zv voornoemde Petrus Plaetmaker, over de afgelopen 2 jaar resp. 

verschuldigd zal zijn met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392), wegens een 



Bosch’ Protocol jaar 1392 06. 

 

133 

b-erfpacht die voornoemde Johannes beurt uit de watermolen in Den Bosch, in 

de Vughterstraat. 

 

Paulus de Heijst et Arnoldus filius quondam Petri Plaetmaker palam 

recognoverunt se recepisse a Theoderico filio Johannis de Herlaer quinque 

et dimidium modios et (dg: unum sex) unum sextarium et terciam partem 

unius sextarii siliginis mensure de Busco quos dictus Theodericus (dg: 

solve) tenetur (dg: annuatim) Johanni filio dicti Petri Plaetmaker (dg: 

occacione) de duobus annis #proxime# preteritis et (dg: de ..) tenebitur 

in festo nativitatis Domini proxime futuro occacione hereditarie 

paccionis quam dictus Johannes annuatim habet solvendam ex molendino 

aquatili cum suis attinentiis sito in Busco in vico Vuchtensi promittens 

super omnia dictum Theodericum #inde# indempnem servare a dicta siligine. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 11 di 26-11-1392. 

Voornoemde Paulus en Arnoldus verklaarden ontvangen te hebben van Lambertus 

Plaetmaker van Moudewijc 4½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Lambertus ontvangen had van Theodericus zv Johannes van Herlaer wegens een 

b-erfpacht die Johannes zvw Petrus Plaetmaker beurt uit voornoemde 

watermolen. 

 

Dicti (dg: Pal) Paulus et Arnoldus palam recognoverunt se recepisse a 

Lamberto Plaetmaker de Moudewijc quatuor et (dg: di) dimidium modios 

siliginis mensure de Busco quos scilicet quatuor et dimidium modios 

siliginis dictus Lambertus percepit et levavit a Theoderico filio 

Johannis de Herlaer occacione hereditarie paccionis quam Johannes filius 

quondam Petri Plaetmaker annuatim habet solvendam ex dicto molendino 

aquatili cum suis attinentiis et promiserunt indivisi super omnia inde 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 426v 12 vr 29-11-1392. 

Johannes Zueteric ev Hadewigis dvw Bartolomeus van Beke verkocht aan 

Wolterus van Ghunterslaere, tbv hem en zijn zusters Arnolda, Katherina en 

Heilwigis, de helft in ongeveer 4 bunder beemd, in Oirschot, ter plaatse 

gnd die Vloet, tussen Johannes Wolphaert van Zeelst enerzijds en de gemene 

weg gnd die Vloet anderzijds, welke helft aan verkoper gekomen is na 

overlijden van wijlen hr Arnoldus Vrient, dekaan van Sint-Oedenrode, oom 

van voornoemde Hadewigis. 

 

Johannes Zueteric #maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: ...) 

Hadewigis sue uxoris filie quondam Bartolomei de Beke# medietatem ad se 

spectantem in quatuor bonariis prati vel circiter sitis in parochia de 

Oerscot ad locum dictum die Vloet inter hereditatem Johannis Wolphaert de 

Zeelst ex uno et inter communem platheam dictam die Vloet ex alio quam 

medietatem dictus Johannes sibi de morte quondam domini Arnoldi Vrient 

decani Rodensis avunculi dudum dicte Hadewigis successione hereditarie 

advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Woltero de Ghunterslaere ad 

opus sui et ad opus Arnolde Katherine et Heilwigis (dg: sororis et) 

sororum dicti Woltheri promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Emondus et Dordrecht datum (dg: sexta post Katherine) in vigilia 

Andree. 

 

BP 1179 p 426v 13 vr 29-11-1392. 

Henricus Vos van Oerscot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Vos de Oerscot prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 426v 14 vr 29-11-1392. 

Henricus Vos zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Johannes van de 

Kloot, tbv Maria ndvw hr Egidius van de Waag, een b-erfpacht van 10 lopen 
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rogge 1½ lopen mout, maat van Eersel, in Eersel te leveren, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de windmolen in 

Eersel, te weten uit een erfpacht die wijlen voornoemde hr Egidius van de 

Waag priester in zijn testament had vermaakt aan Dijlla wv voornoemde 

Willelmus. 

 

Henricus Vos filius quondam Willelmi Vos de Berze hereditariam paccionem 

decem lopinorum siliginis et unius et dimidii lopinorum (dg: ordei) 

#brasii# mensure de Eersel (dg: quam se solvendam habere dicebat) #ad se 

spectantem solvendam hereditarie# mediatim Domini et mediatim Johannis et 

in Eersel tradendam ex (dg: .......) molendino venti sito in Eersel cum 

suis attinentiis et juribus (dg: quam paccionem) #scilicet de hereditaria 

paccione quam# dominus quondam Egidius de Statera presbiter in suo 

testamento legaverat Dijlle relicte dicti quondam Willelmi ....... 

....... hereditarie vendidit Johanni de Globo ad opus Marie filie 

naturalis dicti quondam domini Egidii de Statera promittens ratam servare 

et obligationem ex [parte] sui et dicte quondam Dijlle sue matris et 

quorumcumque heredum eiusdem Dille deponere. Testes Vere et Walterus 

datum supra. 

 

1179 mf6 F 10 p. 427. 

 in profesto Barbare: dinsdag 03-12-1392. 

 Secunda post Lucie: maandag 16-12-1392. 

 in die beate Barbare: woensdag 04-12-1392. 

 in crastino Nijcholai: zaterdag 07-12-1392. 

 in profesto conceptionis Marie: zaterdag 07-12-1392. 

 in crastino Andree: zondag 01-12-1392. 

 

BP 1179 p 427r 01 di 03-12-1392. 

Leonius zvw Johannes zv Leonius van Erpe en zijn oom Henricus van Erpe 

beloofden aan Philippus Jozollo 30 Hollandse gulden met Vastenavond 

aanstaande (di 18-02-1393; 28+31+18=77 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Leonius filius quondam Johannis filii Leonii de Erpe et Henricus de Erpe 

eius avunculus promiserunt Philippo Jozollo XXX H[ollant] gulden ad 

carnisprivium proxime persolvendos pena I. Testes (dg: Do) Emont et 

Dordrecht datum in profesto Barbare. 

 

BP 1179 p 427r 02 ma 16-12-1392. 

Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer verkocht aan Willelmus Scilder, tbv 

hem, zijn natuurlijke dochter Katherina, verwekt bij Yda gnd van der 

Scoijteldonc, en voornoemde Yda, een n-erfcijns62,63 van 6 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 4 

kamers met ondergrond en een daaraan gelegen hofstad, in Den Bosch, naast 

de Han Koen Brug, tussen het gemene water enerzijds en erfgoed van Petrus 

van Megen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond voornoemd 

geld. Zou voornoemde Katherina zonder wettig nageslacht overlijden, dan 

gaat de cijns naar erfg van voornoemde Willelmus. 

 

Johannes Basijn filius quondam Rodolphi de Duer hereditarie vendidit 

Willelmo Scilder ad opus sui et ad opus (dg: Elisabeth) Katherine ei[us] 

filie naturalis (dg: di) ab eodem Willelmo et ab Yda dicta van der 

Scoijteldonc genite #et ad opus dicte (dg: Yde) sue ?matris# #{in margine 

sinistra:} et ad opus dicte Yde# hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

Johannis ex quatuor cameris et earum fundis (dg: sitis) ac domistadio 

ipsis adiacente sitis in Busco (dg: ad) juxta pontem dictum Han Koen Brug 

inter communem aquam ibidem ex uno et inter hereditatem Petri de Megen ex 

                         
62 Zie → BP 1183 f 362r 01 do 07-08-1404, nadere zekerheid mbt de cijns. 
63 Zie → BP 1183 f 364r 04 do 14-08-1404, Willelmus Scilder droeg de helft van de cijns over 
aan Johannes Groet van Herlaer. 
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alio ut dicebat promittens super habita et habenda (dg: s) warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum dicte 

monete prius inde solvendo et sufficientem facere tali condicione quod 

dictus Willelmus dictum censum ad eius vitam integraliter habebit et 

obtinebit scilicet post mortem dicti (dg: Willelmus) Willelmi dictus 

census ad dictas Katherinam #et Ydam eius matrem# succedetur (dg: si 

ipsam pertunc vivere contingat# hoc (dg: ?eciam) addito si contingsat 

dictam Katherinam absque prole legitima ab eius carne procreanda 

superviva remanente decedere extunc dictus census ad veros et proximores 

heredes dicti Willelmi revertetur. Testes (dg: Emont et Wolterus datum in 

die Katherine). Testes Dordrecht et Veer datum secunda post Lucie. 

 

BP 1179 p 427r 03 wo 04-12-1392. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Johannes zvw Johannes Zebrechts 

soen een kamp gnd die Heuvelkamp, in Meerwijk, naast de plaats gnd bij die 

Hoegaert, naast Wiskinus zvw Theodericus Neven soen enerzijds en wijlen 

Godefridus van Hedechusen en Arnoldus Ghenen soen van Orthen anderzijds, 

strekkend vanaf erfgoed gnd die Hogaart van voornoemde hr Theodericus tot 

aan erfgoed van Matheus Luwe vleeshouwer en Brijno van Engelen, met de 

helft van de sloot tussen het erfgoed gnd die Hogaart, de helft van de 

sloot richting voornoemde Wiskinus, geheel de sloot richting voornoemde 

Matheus Luwe en Brijno, en geheel de sloot richting voornoemde wijlen 

Godefridus van Hedechuijsen en Arnoldus Ghenen soen, met recht van weg 

vanaf de gemeint aldaar, over voornoemd erfgoed gnd die Hogaart tot aan 

voornoemd kamp, zoals dit kamp met zijn sloten en recht van weg behoorde 

aan wijlen Petrus van Waderle, en nu aan voornoemde hr Theodericus behoort. 

Verkoper en zijn schoonzoon jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijk 

beloofden lasten af te handelen, behalve waterlaten en sluizen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles campum dictum die Hoevelcamp situm in 

jurisdictione de Meerwijc juxta locum dictum bij die Hoegaert contigue 

juxta hereditatem Wiskini filii quondam Theoderici Neven soen ex uno et 

(dg: inter hereditatem Mathei Luwe carnificis et cuiusdam dicti Brien de 

Engelen ex alio prout tendentem ab hereditate dicti domini Theoderici 

dictam die Hoeghaert ad hereditatem) et inter hereditatem quondam 

Godefridi de Hedechusen et Arnoldi Ghenen soen de Orthen ex alio 

tendentem ab hereditate dicti domini Theoderici dictam die Hoeghaert ad 

hereditatem Mathei Luwe carnificis et Brijnonis de Engelen cum medietate 

fossati siti inter dictam hereditatem die Hoeghaert vocatam et cum 

medietate fossati siti versus hereditatem dicti Wiskini atque cum integro 

fossato sito (dg: inter) versus hereditatem dictorum Mathei Luwe et 

Brijnonis #+ {verwijst via markering in margine sinistra naar BP 1179 p 

427r 04}# simul cum via eundi redeundi ambulandi et pergendi a 

communitate ibidem per dictam hereditatem die Hogaert vocatam usque ad 

dictum campum prout primodictus campus cum via et eius fossatis predictis 

ad Petrum quondam de Waderle pertinere consuevit et nunc ad ipsum dominum 

Theodericum dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Johannis Zebrechts soen promittentes et cum eo domicellus 

Johannes de Herlaer dominus de Meerwijc eius gener super omnia #habita et 

habenda# warandiam (dg: et obligationem deponere) tamquam de vero allodio 

et tamquam de hereditate ab omni aggere et censu libera et obligationem 

deponere exceptis aqueductibus et slusis ad dictum campum (dg: de) 

spectantibus. Testes Sijmon et Emont datum in die beate Barbare. 

 

BP 1179 p 427r 04 wo 04-12-1392. 

{invoegen in BP 1179 p 427r 03}. 

+ et cum integro fossato sito versus hereditates dictorum (dg: M) quondam 

Godefridi de Hedechuijsen et Arnoldi Ghenen soen. 

 

BP 1179 p 427r 05 za 07-12-1392. 

Nicholaus gnd Coel van den Venne verkocht aan Everardus zvw Henricus Maech 
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een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Sint-Martinus 

in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Prange, in 

Sint-Oedenrode, tussen kvw Rodolphus gnd Lang Roef enerzijds en kvw Egidius 

van den Venne anderzijds. Voornoemde Nicholaus verklaarde dat de koopsom 

van de pacht, te weten 40 Gelderse gulden, geheel is voldaan. 

 

Nicholaus dictus Coel van den Venne hereditarie vendidit Everardo filio 

quondam Henrici Maech hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Rode solvendam hereditarie Martini et in Rode tradendam ex 

(dg: duab) pecia terre dicta die Prange sita in parochia de Rode inter 

hereditatem liberorum quondam Rodolphi dicti Lang Roef ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii van den Venne ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: exc) et sufficientem facere. Dictus Nicholas! recognovit 

sibi dictum Everardum de pretio dicte paccionis (dg: fo recepisse 

persolvisse XX Gelre gulden) videlicet de XL Gelre gulden integraliter 

fore satisfactum. Testes Emont et Aggere datum in crastino N[ijcholai]. 

 

BP 1179 p 427r 06 za 07-12-1392. 

Reijnerus en Cristina, kvw Reijnerus zv Henricus Hillens, Nicholaus van der 

Hullen ev Hilla, en Henricus Neven ev Elisabeth, dvw voornoemde Reijnerus, 

en Johannes Wilde en zijn vrouw Metta dvw voornoemde Reijnerus verkochten 

aan Willelmus zvw Johannes Loijer een erfgoed64 met gebouwen, in Den Bosch, 

in de Vughterstraat, dat was van Johannes gnd Aelskint, waaruit 3 pond 

b-erfcijns betaald moeten worden aan Ywanus van Gravia, aan voornoemde 

Reijnerus verkocht door Franco z?v Lambertus van Middelroede. 

 

Reijnerus et Cristina liberi quondam Reijneri (dg: dicte Hille Hillens) 

#filii Henrici Hillens# cum tutore Nicholaus van der Hullen maritus et 

t[utor] legitimus ut asserebat Hille sue uxoris et Henricus Neven maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filiarum dicti 

quondam Reijneri et Johannes Wilde maritus legitimus (dg: .) Mette sue 

uxoris filie dicti quondam Reijneri et dicta Metta cum [eodem] Johanne 

suo marito tamquam cum suo tutore etc hereditatem sitam in Busco in vico 

Vuchtensi que quondam fuerat Johannis dicti Ae[lskint65] de qua tres 

libre annui et hereditarii census Ywano de Gravia sunt solvende venditam 

dicto Reijnero (dg: .-)a Francone [?filio] Lamberti de Middelroede prout 

in litteris cum eius edificiis et quam nunc ad se pretinere dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo filio quondam Johannis Loijer 

supportaverunt simul cum dictis litteris et aliis et jure promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam 

Reijneri deponere. Testes Vere et Wouter datum in profesto conceptionis 

Marie. 

 

BP 1179 p 427r 07 za 07-12-1392. 

Johannes zvw Johannes Loijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Loijer prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 427r 08 zo 01-12-1392. 

Arnoldus van Enode droeg over aan Wolterus zvw ....... van Os al zijn 

beesten en varend goed, op 2 hoeven van voornoemde Arnoldus, ter plaatse 

gnd Enode, en al zijn roerende en gerede goederen. 

 

Arnoldus de Enode omnes et singulas bestias et omnia bona sua pecoralia 

in duobus mansis ipsius Arnoldi sitis in loco d[icto] Enode (dg: sitis) 

atque omnia sua bona mobilia atque parata quocumque locorum situata ut 

                         
64 Zie → BP 1185 f 058v 09 vr 29-10-1406, Willelmus Loijer nzvw Johannes Loijer verkocht het 
erfgoed aan Arnoldus zvw Andreas gnd Tijmmerman. 
65 Aanvulling op basis van BP 1185 f 058v 09. 
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dicebat legitime supportavit Woltero filio quondam ....... de Os 

promittens ratam servare. Testes Sijmon et Vere datum in crastino Andree. 

 

BP 1179 p 427r 09 ±zo 01-12-1392. 

Johannes gnd die Wuest en zijn kinderen Sijmon en Gertrudis verkochten aan 

Johannes van der Bossche ....... een n-erfcijns van 40 schelling geld, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393), gaande uit66 (1) een huis en 

erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Leijdecker enerzijds en de hoek van een straatje dat loopt vanaf de 

Kerkstraat naar de Hinthamerstraat anderzijds, (2) 2 kamers met ondergrond, 

achter voornoemd huis en erf gelegen, reeds belast met 3 pond 5 schelling 

geld. Nicholaus zv voornoemde Johannes Wuest, die uitlandig is, zal, zodra 

hij teruggekeerd is, met deze verkoop instemmen. 

 

Johannes dictus die Wuest Sijmon et Gertrudis eius liberi cum tutore 

hereditarie vendiderunt Johanni van der Bossche ....... hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et pro primo Johannis proxime ex domo et area sitis in 

Busco [in vico] ecclesie inter hereditatem quondam Johannis Leijdercker! 

ex uno et inter conum cuiusdam viculi tendentis a dicto vico ecclesie 

[versus] vicum Hijnthamensem ex alio (dg: ut dicebant) atque ex duabus 

cameris cum earum fundis retro dictam domum et aream sitis ..... ....... 

pomittentes cum tutore super habita et habena warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus libris et quinque solidis monete 

prius [inde solvendis] ?et sufficientem facere et promiserunt cum tutore 

quod ipsi Nicholaum filium dicti Johannis Wuest quamcito ad patriam 

[redierit dictam vendicionem facient] consentire et eandem ratam facient 

observare. Testes Dordrecht et Emont datum ....... ....... 

 

1179 mf6 F 11 p. 428. 

 in die Lucie: vrijdag 13-12-1392. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1392. 

 Secunda post Lucie: maandag 16-12-1392. 

 Sexta post circumcisionem: vrijdag 03-01-1393. 

 

BP 1179 p 428v 01 vr 13-12-1392. 

Amelius apotheker schonk aan zijn schoonzoon Rodolphus zvw Godescalcus 

Roesmont en diens vrouw Katherina dv voornoemde Amelius een b-erfcijns van 

4 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, die Willelmus Truden soen beloofd had 

aan voornoemde Amelius, met Kerstmis te betalen, gaande uit 3½ morgen land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Koesmans Kamp, tussen erfgoed van het klooster 

Sint-Clara in Den Bosch en Katherina gnd Roelens enerzijds en voornoemde 

Amelius anderzijds, welke 3½ morgen, met de sloten en 3½ roede waterlaat, 

die hierbij horen wegens het oude werk, voornoemde Amelius in cijns had 

uitgegeven aan voornoemde Willelmus Truden soen, voor voornoemde cijns van 

4 dobbel mottoen. 

 

Amelius apothecarius hereditarium censum IIIIor denariorum aureorum 

communiter dobbel mottoen vocatorum monete Filfordie boni auri et justi 

ponderis (dg: vel) quem Willelmus Truden soen promiserat se daturum dicto 

Amelio hereditarie in festo nativitatis Domini ex tribus et dimidio 

jugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Koesmans 

Camp inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco (dg: ex uno) et 

Katherine dicte Roelens ex uno et inter hereditatem dicti Amelii ex alio 

latere que tria et dimidium jugera terre predicta simul cum fossatis 

ibidem iacentibus et ad ea pertinentibus atque cum tribus et dimidia 

virgatis aqueductus ad dicta tria et dimidium jugera terre ab antiquo 

                         
66 Zie → BP 1180 p 168v 02 ma 06-04-1394, verkoop van 1/3 deel in deze 

goederen. 
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opere de jure spectantibus (dg: p) dictus Amelius dicto Willelmo Truden 

soen pro predicto censu IIIIor dobbel mottoen dederat ad censum prout in 

litteris hereditarie supportavit Rodolpho filio quondam Godescalci 

Roesmont suo genero cum Katherina eius uxore filia dicti Amelii nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et Aggere 

datum in die Lucie. 

 

BP 1179 p 428v 02 vr 13-12-1392. 

Voornoemde Rodolphus verklaarde dat voornoemde Amelius 1000 gulden heeft 

voldaan, die voornoemde Amelius beloofd had aan voornoemde Rodolphus en 

diens vrouw Katherina, in plaats van erfgoed. 

 

Dictus Rodolphus recognovit se fore satisfactum a dicto Amelio de mille 

gulden quos dictus Amelius dicto Rodolpo! cum dicta Katherina eius uxore 

nomine dotis ad jus oppidi loco hereditatis promiserat ut dicebat clamans 

inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 428v 03 vr 13-12-1392. 

Gerardus van Gheffen droeg over aan Amelius (dg: apotheker) gnd Specier 

alle goederen van Nenna wv Wolterus Bac bakker, haar dochter Johanna en 

haar zoon Leonius, aan voornoemde Gerardus gerechtelijk verkocht door 

voornoemde Amelius. 

 

Gerardus de Gheffen omnia bona Nenne relicte quondam Wolteri Bac pistoris 

Johanne sue filie et Leonii sui filii vendita sibi ab Amelio (dg: 

apothecario) dicto Specier per judicem mediante sententia scabinorum 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Amelio cum litteris et 

jure promittens atam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 428v 04 vr 13-12-1392. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Zoeta ev Wellinus Scilder 71 

gulden, 34 plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1393) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover #miles# promisit Zoete uxori Wellini Scilder 

LXXI gulden scilicet XXXIIII placken pro quolibet gulden computato ad 

pasca proxime persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum in die Lucie. 

 

BP 1179 p 428v 05 vr 13-12-1392. 

Willelmus van Aken verkocht aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus gnd 

van Eijcke een n-erfcijns van 3 pond geld en 3 kapoenen, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1393), gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Geldrop, tussen een gemene weg enerzijds en 

Gerardus gnd Truijffelart anderzijds, reeds belast met de grondcijns, (2) 

een stuk land, gnd Viers Land, in Geldrop, tussen Walterus van Berze 

enerzijds en Tielmannus Tillen soen anderzijds. 

 

Willelmus de Aken hereditarie vendidit Godefrido de Gheldorp filio 

quondam (dg: Ghi) Philippi dicti de Eijcke hereditarium censum trium 

librarum monete et trium caponum solvendum hereditarie nativitatis Domini 

et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in 

Busco ex domo et orto sitis (dg: in) in Gheldorp inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Truijffelart 

ex alio item ex pecia terre dicta Viers Lant sita in parochia de Gheldorp 

inter hereditatem Walteri de Berze ex uno et (dg: here) inter hereditatem 

Tielmanni Tillen soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi ex dictis domo et orto prius solvendo et sufficientem facere. 
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Testes Emont et Wouter datum in die Lucie. 

 

BP 1179 p 428v 06 vr 13-12-1392. 

De broers Nijcholaus en Petrus, kv Petrus gnd uten Cameren, beloofden aan 

Wellinus van Beke 25 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Nijcholaus et Petrus fratres liberi (dg: quondam) Petri dicti uten 

Cameren promiserunt Wellino de Beke XXV Hollant gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 428v 07 vr 13-12-1392. 

Gerardus Hacken beloofde aan zijn kleinkinderen Mechtildis, Heijlwigis en 

Albertus, kvw Johannes zv voornoemde Gerardus, een lijfrente van 8 pond 

geld, op het leven van voornoemde Gerardus, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit het vruchtgebruik dat aan voornoemde Gerardus behoort in een stenen 

huis67,68 en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Volcquinus 

Mijs soen enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van Gorpe anderzijds. 

 

Gerardus (dg: Aal) Hacken promisit super omnia (dg: se datu Heijlwigi) se 

daturum et soluturum Mechtildi Heijlwigi et Alberto liberis quondam 

Johannis filii olim dicti Gerardi vitalem pensionem octo librarum monete 

anno quolibet ad vitam dicti Gerardi et non ultra (dg: mediatim Domini et 

pro) nativitatis Johannis ex usufructu dicto Gerardo competente in domo 

lapidea et area (dg: cum ed cum fundo attinentiis sit di) sita in Busco 

ad forum inter hereditatem Volcquini Mijs soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Gorpe ex alio (dg: i) in attinentiis 

dicte domus lapidee et aree universis atque ex toto jure dicto Gerardo in 

dicta lapidea et area competente et cum (dg: mort) dictus Gerardus 

mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 428v 08 za 14-12-1392. 

Johannes Zerijs van Erpe en Johannes van de Kelder beloofden aan Philippus 

Jozollo 112 nieuwe Gelderse gulden met Vastenavond aanstaande (di 18-02-

1393; 17+31+18=66 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes Zerijs de Erpe et Johannes de Penu promiserunt Philippo Jozollo 

C et XII novos Gelre gulden ad carnisprivium proxime persolvendos pena 

III. Testes Veer et Wouter (dg: de) datum in crastino Lucie. 

 

BP 1179 p 428v 09 ma 16-12-1392. 

Katherina wv Johannes van Drueten zvw Petrus gnd van Drueten verkocht aan 

Johannes zvw Johannes van Zidewijnden de helft in (1) een stenen huis en 

erf in Den Bosch, achter erfgoed van laatstgenoemde Johannes van 

Zidewijnden, naast de Haven, tussen erfgoed van Bodo gnd van Zanthen 

enerzijds en een hofstad van eerstgenoemde Johannes anderzijds, (2) de 

helft van de stenen muur die staat tussen voornoemd huis en erf en 

voornoemde hofstad van eerstgenoemde Johannes, welk stenen huis en erf 

reikt vanaf de oude stadsmuur, richting de Haven, tot aan de gemene weg, 

welk stenen huis en erf en helft van de stenen muur voornoemde wijlen 

Johannes van Drueten in cijns verkregen69 had van laatstgenoemde Johannes 

van Zidewijnden, (3) het vruchtgebruik dat voornoemde Katherina heeft in de 

andere helft van voornoemd stenen huis, erf en helft van de stenen muur, 

                         
67 Zie ← BP 1175 f 036r 10 za 27-02-1367, verkoop van de helft (van welke helft één helft te 
erfrecht en de andere voor de duur van het leven van Margareta Gorps) van een stenen muur 

waaraan kennelijk dit huis werd gebouwd. 

68 Zie ← BP 1178 f 221r 07 vr 19-03-1389, Gerardus Hacke werd te erfrecht eigenaar van geheel 
de helft van de muur. 
69 Zie ← BP 1177 f 329r 12 ma 10-12-1386, uitgifte van het stenen huis en de 

helft in de muur. 
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belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Katherina relicta quondam Johannis de Drueten filii quondam Petri dicti 

de Drueten cum tutore medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

domo lapidea et area sita in Busco retro hereditatem Johannis de 

Zidewijnden iuxta aquam dictam die Haven inter hereditatem Bodonis dicti 

de Zanthen ex uno et inter quoddam domistadium dicti Johannis ex alio 

atque in medietate muri lapidei siti inter dictam domum et aream et inter 

dictum domistadium Johannis antedicti et que domus lapidea et area tendit 

ab antiquo muro oppidi (dg: de Busco) versus dictam aquam usque ad 

communem platheam ibidem quam domum lapideam et aream simul cum medietate 

dicti muri lapidei dictus quondam Johannes de Drueten erga dictum 

Johannem de Zidewijnden ad censum acquisiverat prout in litteris atque 

usufructum dicte Katherine competentem in alia medietate domus lapidee 

aree et medietate muri lapidei dictorum ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio dicti quondam Johannis (dg: van der) de Zidewijnden 

#supportavit cum litteris et jure# promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam eius mariti deponere exceptis 

censibus et condicionibus in dictis litteris contentis. Testes Dordrecht 

et Veer datum secunda post Lucie. 

 

BP 1179 p 428v 10 vr 03-01-1393. 

Johannes van Herlaer timmerman ev voornoemde Katherina droeg over aan 

Johannes Boennart het deel dat hij en voornoemde Katherina hebben in 

voornoemd stenen huis en erf. 

 

Johannes de Herlaer carpentarius maritus et tutor legitimus dicte 

Katherine sue uxoris totam partem et omne jus sibi (dg: compet) et dicte 

Katherine competentes in dicta domo et lapidea et area supportavit 

Johanni Boennart promittens ratam servare. Testes Sijmon et Dordrecht 

datum sexta post circumcisionem. 

 

BP 1179 p 428v 11 ma 16-12-1392. 

Johannes van Hijnen, zijn broer Petrus, Margareta mv voornoemde broers en 

Johannes Focke beloofden aan Theodericus Waelwijns soen den Boeghemaker 32 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Johannes de Hijnen Petrus eius frater Margareta mater dictorum fratrum et 

Johannes Focke promiserunt #super habita et habenda# Theoderico Waelwijns 

soen den Boeghemaker XXXII Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) Testes datum secunda post 

Lucie. 

 

BP 1179 p 428v 12 ma 16-12-1392. 

Gerardus Posteels machtigde zijn zoon Godefridus zijn cijnzen, pachten en 

tegoeden te manen, zijn goederen te beheren en voor hem op te treden. 

 

Gerardus Posteels dedit potestatem Godefrido (dg: Posteel) filio suo 

potestatem monendi eius census pacciones et credita ac regendi sua bona 

et ea defendendi in judicio et alibi et (dg: ad) cum eis faciendi etc ad 

revocacionem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 428v 13 ma 16-12-1392. 

Henricus nzv hr Henricus van Baex priester verkocht aan Henricus Noel een 

tuin, in Vught Sint-Petrus, tussen Johannes van Eijndoven enerzijds en 

voornoemde Henricus Noel anderzijds, strekkend vanaf het erfgoed van wijlen 

Theodericus Tijmmerman tot aan een gemene weg, welke tuin zijn grootvader 

Engbertus van Baex aan hem vermaakt had. 
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Henricus filius (dg: #naturalis# quondam Henrici de Baex de Vucht) 

naturalis quondam domini Henrici de Baex presbitri ortum quendam situm in 

Vucht in parochia sancti Petri inter hereditatem Johannis de Eijndoven ex 

uno et inter Henrici Noel ex alio tendentem ab hereditate quondam 

Theoderici Tijmmerman ad communem platheam quem otrum predictum (dg: .) 

Engbertus de Baex eius avus sibi legaverat ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Noel predicto promittens (dg: warandiam) super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 428v 14 ma 16-12-1392. 

....... ....... ?Loekaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....... ?Loekaert prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf6 F 12 p. 429. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 17-12-1392. 

 Dominica post Lucie: zondag 15-12-1392. 

 Quarta post Lucie: woensdag 18-12-1392. 

 

BP 1179 p 429r 01 di 17-12-1392. 

Hr Johannes Vullinc reguliere kanunnik van Insula van de H.Maria droeg over 

aan Willelmus zv jkvr Henrica van Bucstel alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Dominus Johannes Vullinc (dg: ...) canonicus regularis monasterii insule 

beate Marie omnia bona sibi de morte suorum parentum successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo filio domicelle Henrice de Bucstel promittens 

warandiam. Testes Sijmon et Dordrecht datum 3a post Lucie. 

 

BP 1179 p 429r 02 zo 15-12-1392. 

Johannes van Gestel en de jonker van Megen beloofden aan Jacobus uijt den 

Oesterwijc 102 Gelderse gulden op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 

16-03-1393) te betalen. 

 

Johannes de Gestel et domicellus de Megen promiserunt Jacobo uijt den 

Oesterwijc C et II Gelre gulden ad letare Jherusalem proxime 

persolvendos. Testes Sijmon et Dordrecht datum dominica post Lucie 

scabini dixerunt. 

 

BP 1179 p 429r 03 zo 15-12-1392. 

Johannes zvw Johannes Gherijts soen van Woensel beloofde aan zijn broer 

Willelmus van Cassellaer 400 Hollandse gulden na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis Gherijts soen de Woensel promisit super 

habita et habenda Willelmo de Cassellaer suo fratri CCCC Hollans gulden 

ad monitionem persolvendos. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1179 p 429r 04 wo 18-12-1392. 

Lambertus van den Yvenlaer zv Johannes van den Yvenlaer verkocht aan Ghibo 

gnd Bathen soen van Oesterwijc zvw Jacobus van Eele een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-Andreas op de hierna te noemen 

hofstad te leveren, gaande uit een hofstad, huis en tuin in Oisterwijk, 

tussen Ancelmus die Wiel enerzijds en Gerardus gnd Tijen anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Lambertus van den Yvenlaer filius (dg: quon) Johannis van den Yvenlaer 

(dg: maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie Franconis die We) 

hereditarie vendidit Ghiboni dicto Bathen soen de Oesterwijc filio 
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quondam Jacobi de (dg: Ele) Eele hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de (dg: Busco) Oesterwijc solvendam hereditarie Andree 

et in Oesterwijc supra domistadium infrascriptum tradendam ex domistadio 

(dg: sit) et domo (dg: s) et orto sitis in Oesterwijc inter hereditatem 

Ancelmi die Wiel ex uno et inter hereditatem (dg: Godefridi d) Gerardi 

dicti Tijen ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Vere et Wouter datum quarta post Lucie. 

 

BP 1179 p 429r 05 wo 18-12-1392. 

Jacobus die Vriese verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus die Vriese prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 429r 06 wo 18-12-1392. 

Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker beloofde aan Mechtildis dvw 

Franco gnd Vrederics soen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit 4 kamers70 met ondergrond van voornoemde 

Johannes, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van het woonhuis van 

wijlen Gerardus metten Koijen naar de huizinge van Adam van Mierde, tussen 

de stroom enerzijds en erfgoed van Petrus van Meghen anderzijds. 

Zou voornoemde Mechtildis zich niet eervol gedragen met een man of onwettig 

nageslacht krijgen, dan zullen voornoemde Johannes en zijn kamers en 

goederen van deze lijfpacht ontlast zijn. Mechtildis mag wel trouwen. 

 

Johannes Basijn filius quondam Rod[olphi] de Duer pistoris promisit super 

se et bona sua omnia se daturum et soluturum Mechtildi filie quondam 

Franconis dicti Vrederics soen vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Mechtildis et non ultra 

nativitatis Domini de et ex quatuor cameris #cum earum fundis# dicti 

Johannis sitis in Busco in viculo tendente a domo habitationis quondam 

Gerardi metten Koijen versus habitationem Ade de Mierde inter aquam 

ibidem currentem ex uno et inter hereditatem Petri de Meghen ex alio ut 

dicebat (dg: suf) et sufficientem facere tali condicione si contingat 

dictam Mechtildem se inhoneste regere cum aliquo (dg: s) #alio# viro 

..ssen/seu prolem gignere illegitimam ab alio viro extunc deinceps dictus 

Johannes et (dg: di) eius (dg: b) camere et bona (dg: dcm) a solucione 

dicte pensionis erunt quiti excepto tamen in hoc legitimo matrimonio et 

cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 429r 07 wo 18-12-1392. 

Johannes zvw Godefridus van Broechoven verkocht aan Jacobus die Vrieze zvw 

Walterus die Vrieze en Theodericus zv Mijchael van Halle alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van Baudewinus, Johannes, Henricus en 

Margareta, kvw Johannes van der Scueren. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Broechoven omnia bona sibi de morte 

quondam Baudewini Johannis Henrici et Margarete liberorum quondam 

Johannis van der Scueren successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# Jacobo die 

Vrieze filio quondam Walteri die Vrieze cum (dg: Th) Theoderico filio 

Mijchaelis de Halle promittens ratam servare (dg: servare) et obligtionem 

ex parte sui deponere. Testes Datum supra. 

 

BP 1179 p 429r 08 wo 18-12-1392. 

Petrus zv Nijcholaus van Broechoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
70 Zie ← BP 1178 f 264r 10 di 28-06-1390, verkoop van een erfcijns uit deze 

kamers. 
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Petrus filius Nijcholai de Broechoven prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 429r 09 wo 18-12-1392. 

Voornoemde Jacobus die Vrieze zvw Walterus die Vrieze en Theodericus zv 

Mijchael van Halle beloofden aan voornoemde Johannes zvw Godefridus van 

Broechoven 111½ Gelderse gulden (dg: of), 36 gemene plakken voor 1 Gelderse 

gulden gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 06-04-1393) en de 

andere helft met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393). 

 

Dicti Jacobus et Theodericus promiserunt indivisi super omnia dicto 

Johanni centum (dg: Gelre gulden seu valorem mediatim) et XI et dimidium 

Gelre gulden (dg: seu) scilicet pro quolibet Gelre gulden XXXVI gemeijn 

placken computato mediatim pasche et mediatim a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 429r 10 wo 18-12-1392. 

Johannes Cnode zvw Arnoldus gnd van der Rennendonc gaf uit aan Adam zvw 

Henricus van Orthen (1) een huis, tuin en aangelegen akker, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Hijnen, tussen Petrus gnd Meijnskens enerzijds en Johannes 

van Hijnen anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die Boen Hof, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Hijnen, tussen wijlen Conrardus Writer enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (3) een stuk land gnd dat Veghelse Land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, beiderzijds tussen wijlen voornoemde 

Conrardus Writer, (4) een stuk beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Hijnense Beemden, tussen Willelmus Hels van Hijntam enerzijds en wijlen 

Willelmus Coptiten anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Krum Stuc aen 

Geen Venne, in Rosmalen, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en een weg gnd die Kerkweg anderzijds, (6) een stuk land, in 

Rosmalen, naast de plaats gnd die Rijt, tussen Gerardus Wouters soen 

enerzijds en wijlen Godefridus Sceijvel anderzijds, (7) een stuk land, 

onder Orthen, naast de dijk gnd Ruvogels Dijk, beiderzijds tussen wijlen 

Theodericus Sceijvel, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Vliedert 

en met het andere eind aan een weg gnd die Oude Weg, over welk stuk land 

een deel van een dijk aldaar gelegen is, dat 2 roeden lang is; de uitgifte 

geschiedde voor (a) voornoemde 2 roeden dijk, (b) 3 roeden waterlaat, bij 

voornoemde goederen horend, (c) 7 roeden waterlaat, die behoren aan een 

kamp, gnd Cnoden Kamp, ter plaatse gnd Hijnen, naast wijlen Henricus 

Stierken, welke 7 roeden gelegen zijn ter plaatse gnd die Hijnse Diepe, 

door voornoemde Adam te onderhouden, en thans voor (d) een n-erfpacht van 4 

kapoenen, met Sint-Andreas te leveren, en (e) een n-erfpacht van 4½ mud 

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

over een jaar (ma 02-02-1394). 

 

Johannes Cnode filius quondam Arnoldi dicti (dg: de) van der Rennendonc 

(dg: hereditates infrascriptas sitas in) domum et ortum et agrum terre 

sibi adiacentem sitos in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter 

hereditatem Petri dicti Meijnskens ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Hijnen ex alio item peciam prati dictam die Boen Hof sitam in parochia 

et loco predictis inter hereditatem quondam Conrardi Writer ex uno et 

inter (dg: he) communem plateam ex alio item peciam terre dictam dat 

Vechelsche Lant sitam in parochia et loco predictis inter hereditates 

dicti quondam Conrardi Writer ex utroque latere coadiacentes item peciam 

prati sitam in dicta parochia in loco dicto die Hijnenssche Beemden inter 

hereditatem Willelmi Hels de Hijntam ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi Coptiten ex alio item (dg: ex) peciam terre dictam dat Crum (dg: 

St) Stuc aen Gheen Venne sitam in dicta parochia inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter (dg: here) viam dictam die 

Kerchwech! (dg: de Roesmalen) ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia iuxta locum dictum (dg: aen) die Rijt inter hereditatem Gerardi 

Wouters soen ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex 
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alio item (dg: peciam) peciam terre sitam infra (dg: libertatem e) 

parochiam de Orthen iuxta (dg: lo) aggerem dictum (dg: Ruvol) Ruvogels 

Dijc inter hereditatem quondam Theoderici Sceijvel ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad locum dictum die Vliedert et cum 

reliquo fine ad quandam viam ibidem dictam die Aude Wech et supra quam 

peciam (dg: p-) terre iamdictam pars (dg: p) cuiusdam aggeris ibidem 
!ibidem est situata que scilicet pars huiusmodi aggeris continet duas 

virgatas in longitudine in ea quantitate qua ibidem site sunt et ad 

primodictum Johannem dinoscuntur pertinere ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Ade filio quondam Henrici de Orthen ab eodem 

hereditarie possidendas pro dictis duabus virgatis dicti aggeris ad 

ultimodictam peciam terre de jure spectantibus atque pro tribus virgatis 

aqueductus ad supradictas hereditates de jure spectantibus atque (dg: 

pro) #cum# septem virgatis aqueductus que septem virgate aqueductus de 

jure spectant ad quendam campum (dg: primodicti Joh) dictum Cnoden Camp 

primodicti Johannis situm in dicto loco dicto Hijnen iuxta hereditatm 

quondam Henrici Stierken que ?quedam septem virgate (dg: aggeris) 

aqueductus site sunt in loco dicto die Hijnssche Diepe ut dicebat 

perpetue a dicto Adam in bona disposicione observandis atque pro 

hereditara paccione quatuor caponum danda sibi ab alio hereditarie Andree 

et pro hereditaria paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

(dg: ultra ..) a proxime! futuro (dg: fu) ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit super habita et 

habenda quod ipse dictas duas virgatas aggeris et tres virgatas 

aqueductus et septem virgatas aqueductus perpetue in bona disposicione 

observa[bit] sic quod primodicto Johanni supra dictum campum Cnoden Camp 

vocatum (dg: dam) #et supra alibi sitas hereditates# dampna exinde non 

eveniant quovis modo in [futurum]. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 429r 11 wo 18-12-1392. 

Rutgerus zvw Arnoldus van der Rennendonc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Rutgerus filius quondam Arnoldi van der Rennendonc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 429r 12 wo 18-12-1392. 

Voornoemde Adam beloofde aan voornoemde Johannes Cnode 90 Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Adam promisit super omnia dicto Johanni Cnode nonaginta Gelre 

gulden seu valorem a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf6 F 13 p. 430. 

 Quinta post Lucie: donderdag 19-12-1392. 

 in vigilia Thome: vrijdag 20-12-1392. 

 

BP 1179 p 430v 01 do 19-12-1392. 

Henricus Maechelini droeg over aan Johannes van Straten (1) een stukje 

land, gnd een halve scare, ter plaatse gnd Pulsbroek, in Meerwijk, aan hem 

overgedragen door Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker, (2) 1½ stukje 

land, gnd anderhalve scare, in Meerwijk, ter plaatse gnd Polsbroek, aan hem 

verkocht door voornoemde Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker. 

 

Henricus Maechelini quandam particulam terre dictam communiter een halve 

scare sitam in loco dicto Pulsbroec in jurisdictione de Merewijc (dg: v) 

supportatam sibi a Jacobo filio quondam Stephani dicti Broec-(dg: h)-

riemmaker prout in litteris atque unam et dimidiam particulas terre 
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dictas communiter anderhalve scare sitas in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto communiter Polsbroec venditas sibi a dicto Jacobo filio 

quondam Stephani dicti Broecriemmaker prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Straten cum litteris #et aliis# et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et 

Wouter datum quinta post Lucie. 

 

BP 1179 p 430v 02 do 19-12-1392. 

Johannes die Groet zv Willelmus van Loen verhuurde aan zijn vader Willelmus 

(1) een huis en tuin, in Maren, tussen Baudewinus zvw hr Rodolphus priester 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ½ morgen land, in Maren, tussen 

voornoemde Johannes Groet enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (3) 1½ 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd op Koelei, aan weerszijden van 

erfgoed van Reijnerus die Groet bv voornoemde Willelmus van Loen, (4) 1 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Delen, tussen Johannes zv 

mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en Albertus Valken soen anderzijds, 

(5) ½ morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd den Kesselse Ert, tussen 

voornoemde mr Wolphardus enerzijds en kinderen gnd des Jongen Kijnderen 

anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 16 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis te betalen. 

 

Solvit Willelmus. 

Johannes die Groet filius Willelmi de Loen (dg: q) domum et ortum cum 

suis attinentiis (dg: et tria et d sitos) sitos in parochia de Maren 

inter hereditatem Baudewini filii quondam domini Rodolphi presbitri ex 

uno et inter communem plateam ex alio atque dimidium iuger terre situm 

dicta! parochia inter hereditatem dicti Johannis Groet ex alio! et 

communem stegam ex alio item unum et dimidium iugera terre sita in dicta 

parochia in loco dicto op (dg: Coeleijde) Coeleij ab (dg: ab) utroque 

latere hereditatis Reijneri (dg: de Loen) #die Groet# fratris dicti 

Willelmi de Loen item (dg: in) unum iuger terre (dg: in d) situm in dicta 

parochia in loco dicto die Maerssche Delen inter hereditatem Johannis 

filii magistri Wolphardi #de Ghiessen# ex uno et inter hereditatem 

Alberti Valken soen ex alio item dimidium iuger terre situm in parochia 

de Kessel in loco dicto den Kesselschen Ert inter hereditatem dicti 

magistri Wolphardi ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum des 

Jongen (dg: -s) Kijnderen ex alio ut dicebat locavit dicto Willelmo (dg: 

ad) suo patri ab eodem ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro sedecim Hollant gulden 

seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum promittens ratam servare et alter repromisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 430v 03 do 19-12-1392. 

(dg: Ghibo gnd Kesselman de jongere: een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren). 

 

(dg: Ghiboni dictus Kesselman junior hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini). 

 

BP 1179 p 430v 04 do 19-12-1392. 

Rutgherus zvw Tielmannus gnd Pauwels soen verhuurde aan Theodericus van 

Rode snijder de helft in 4 morgen land, achter Hintham, ter plaatse gnd in 

het Leebroek, tussen Henricus zvw Lambertus van den Arennest enerzijds en 

Thomas van Hijntam anderzijds, voor een periode van 10 jaar, ingaande 

heden. De huursom is voldaan. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni dicti Pauwels soen (dg: duo) 

#medietatem ad se spectantem in quatuor# iugeribus terre (dg: a) sitis 

(dg: in parochia de) retro Hijntam in loco dicto int Leebroec inter 
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hereditatem Henrici filii quondam Lamberti van den Arennest ex uno latere 

et inter hereditatem Thome de Hijntam ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis (dg: mo) modo Theoderico de Rode sartori ab eodem ad spacium X 

annorum datam presentium sine medio sequentium libere possidendam 

promittens warandiam et obligationem deponere dicto spacio pendente et 

recognovit sibi de (dg: pretio) tota pecunia dicte locacionis fore 

satisfactum. Testes Dordrecht et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 430v 05 do 19-12-1392. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan Theodericus van Rode snijder 6½ oude 

schild of de waarde en 8 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Dictus Rutgherus promisit super omnia Theoderico de Rode sartori (dg: sex 

a et di) sex et dimidium aude scilde seu valorem et octo gemeijn placken 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 430v 06 do 19-12-1392. 

Gerardus zvw Andreas gnd Molle droeg over aan Arnoldus van de Kloot en 

Johannes Vinninc, tbv de Onze-Lieve-Vrouwe-Broederschap in de kerk van Den 

Bosch, een b-erfcijns van 4 pond geld71, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

(1) een huis en tuin, in Alem, naast Theodericus met den Voet, (2) 5 morgen 

land, in Alem, naast voornoemd huis en tuin, (3) 5 morgen, in Alem, buiten 

de dijk aldaar, achter voornoemd huis en tuin, welke cijns aan Elizabeth wv 

voornoemde Andreas Molle was verkocht door Ludekinus nzvw Henricus van de 

Poort zv Arnoldus van de Poort. 

 

Gerardus filius quondam Andree dicti Molle hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis de domo et 

orto sitis in parochia de Alem juxta hereditatem Theoderici met den Voet 

atque de quinque iugeribus terre sitis in dicta parochia de Alem iuxta 

domum et ortum predictos necnon de quinque iugeribus sitis in dicta 

parochia de Alem extra aggerem ibidem retro domum et ortum predictos 

venditum Elizabeth relicte dicti quondam Andree Molle a Ludekino filio 

naturali quondam Henrici de Porta filii (dg: quo) Arnoldi de Porta (dg: p 

mar) prout in litteris supportavit (dg: Joh) Arnoldo de (dg: Glo) Globo 

et Johanni Vinninc ad opus confraternitatis presbitrorum et clericorum 

beate Marie virginis in ecclesia de Busco cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte dicte quondam Elizabeth 

sue matris deponere. Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 430v 07 vr 20-12-1392. 

Johannes de Bever droeg over aan zijn kinderen Rodolphus, Godefrida, Yda en 

Elizabeth, tbv hen en Hilla en Maria, dv voornoemde Johannes Bever, zijn 

vruchtgebruik in een erfgoed in Gerwen, tussen Lucas van Ponsendale 

enerzijds en Goeswinus van den Heijden anderzijds, welk erfgoed Luppertus 

gnd Lup Ghenen soen uten Alvenshoet eertijds geschonken had aan voornoemde 

Johannes Bever en wijlen zijn vrouw Yda dv voornoemde Luppertus, bij hun 

huwelijk. De brief overhandigen aan Henricus zv Johannes Ghenen soen. 

 

Johannes de Bever suum usufructum sibi competentem in (dg: omnibus) 

quadam hereditate sita in parochia de Gherwen inter hereditatem Luce de 

Ponsendale ex uno et inter hereditatem Goeswini van den Heijden ex alio 

quam hereditatem (dg: dictu) Luppertus dictus Lup Ghenen soen uten (dg: 

Hal) Alvenshoet dudum dederat dicto Johanni Bever cum Yda quondam sua 

uxore filia olim dicti Lupperti nomine dotis et in subsidium matrimonii 

ut dicebat supportavit Rodolpho Godefride Yde et Elizabeth suis liberis 

ad opus eorum ad opus Hille et Marie filiarum dicti Johannis Bever 

promittens ratam servare et l obligationem ex parte sui in dicto 

usufructu existentem deponere. Testes Dordrecht et Vere datum (dg: supra) 

                         
71 Hoort mogelijk bij het bestand “buDB Alem 4 lb G zv H v Litoijen J Blaeren”. 
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in vigilia Thome. Tradetur littera Henrico filio Johannis Johannis Ghenen 

soen. 

 

BP 1179 p 430v 08 vr 20-12-1392. 

Vervolgens. 

 

Quo facto. 

 

BP 1179 p 430v 09 vr 20-12-1392. 

Rodolphus, Godefrida, Yda en Elizabeth, kv Johannes Bever, Lambertus zvw 

Arnoldus van Engelant, zijn vrouw Hilla dv voornoemde Johannes Bever, en 

Petrus zvw Goeswinus van Gherwen ev Maria dv voornoemde Johannes Bever 

verkochten aan Henricus zvw Johannes Heijlwigen soen een erfgoed in Gerwen, 

tussen Lucas van Ponsendale enerzijds en Goeswinus van der Heijden 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Henricus zvw Johannes 

Heijlwigen soen van Gherwen. De brief overhandigen aan Egidius van Gherwen 

snijder. 

 

(dg: ?d) Rodolphus Godefrida Yda et Elizabeth liberi Johannis (dg: Bever) 

Bever cum tutore Lambertus (dg: de Enghel) filius quondam Arnoldi de 

Engelant maritus (dg: et tutor) legitimus Hille sue uxoris #filie dicti 

Johannis Bever et dicta Hilla cum marito suo tamquam cum tutore# et 

Petrus filius quondam Goeswini de Gherwen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Marie sue uxoris filiarum dicti Johannis Bever quandam 

hereditatem sitam in parochia de Gherwen inter hereditatem Luce de 

Ponsendale ex uno et inter hereditatem Goeswini (dg: van de) van der 

Heijden ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Henrici filii 

quondam Johannis Heijlwigen soen de Gherwen ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Henrico filio quondam Johannis Heijlwigen soen 

promittentes cum tutore #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere etc. Testes datum supra. Tradetur littera Egidio de 

Gherwen sartori. 

 

BP 1179 p 430v 10 vr 20-12-1392. 

Heijlwigis dochter. 

 

Heijlwigis filia. 

 

BP 1179 p 430v 11 vr 20-12-1392. 

Voornoemde Johannes Heijlwigen soen beloofde aan Lambertus zvw Arnoldus van 

Enghelant (voor 5/6) en Petrus zvw Goeswinus van Gherwen (voor 1/6) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis op het onderpand 

te leveren, gaande uit voornoemd erfgoed. 

 

Dictus Johannes Heijlwigen soen promisit se daturum et soluturum Lamberto 

filio quondam Arnoldi de Enghelant et Petro filio quondam Goeswini (dg: 

van den Heijden) de Gherwen (dg: generis Johannis dicti [Bever]) 

hereditariam paccionem unius modii (dg: siliginis mensure) ordei mensure 

de Nuenen hereditarie purificationis ex dicta hereditate et supra dictam 

hereditatem tradendam (dg: ex d) tali condicione quod dictus Lambertus 

quinque sextas partes et dictum! Petrus unam sextam partem dicta paccione 

hereditarie habebunt et possidebunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 430v 12 vr 20-12-1392. 

Lambertus zvw Arnoldus van Enghelant verklaarde dat aan hem en zijn vrouw 

Hilla dv Johannes Bever, als erfgoed, geschonken is 25 Gelderse gulden. Bij 

de deling van de goederen die Yda ev voornoemde Johannes Bever nagelaten 

heeft resp. die voornoemde Johannes Bever zal nalaten, worden deze 25 

gulden of de waarde ingebracht. 
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Lambertus (dg: de Enghelant) filius quondam Arnoldi de Enghelant (dg: 

pro) palam recognovit se recepisse cum Hilla sua uxore filia Johannis 

Bever nomine dotis et tamquam hereditates XXV Gelre gulden et promisit 

#et cum dicta Hilla eius uxor cum eodem tamquam cum tutore# super omnia 

pro se et dicta Hilla et liberis eiusdem Hille quod si ipse vel dicta 

Hilla ve eius liberi imposterum ad divisionem faciendam de bonis que (dg: 

dictus q Johannes Bever cum Yda) Yda uxor dicti Johannis Bever in sua 

morte post reliquit et que dictus Johannes Bever in sua morte post se 

relinquet venire venire voluerit et ea condividere extunc (dg: Rodolphus 

Godefrida Yda et Elizabeth liberi) dictus Lambertus vel dicta Hilla aut 

[eius] liberi ad huiusmodi divisionem reimportabit XXV Gelre gulden seu 

valorem antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit et ea condividere 

quos XXV Gelre gulden (dg: .) Rodolphus Godefrida Yda et Elizabeth (dg: 

#et Maria# Ja) liberi dicti Johannis Bever habebunt et levabunt. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf6 F 14 p. 431. 

 Secunda post Thome: maandag 23-12-1392. 

 

BP 1179 p 431r 01 ±vr 20-12-1392. 

Theodericus zvw Ancelmus gnd die Maech van Ghemert droeg over aan Arnoldus 

Hoernken een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, uit een 

b-erfpacht72 van 1½ mud rogge, maat van Gemert, welke pacht van 1½ mud 

Johannes van den Broec van Merchsel beloofd had aan voornoemde Theodericus, 

met Lichtmis in het na te noemen huis te leveren, gaande uit een huis en 

tuin, in Gemert, ter plaatse gnd Pantelaer, tussen wijlen Rodolphus die 

Haen enerzijds en wijlen Thomas gnd Marien soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint aldaar en met het andere eind aan wijlen Willelmus 

gnd van Scerpenborch. 

 

Theodericus filius quondam Ancelmi dicti die Maech de Ghemert 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Ghemert de 

hereditaria paccione unius et [dimidii] modii siliginis dicte mensure 

quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure Johannes 

van den Broec de Merchsel promisit se daturum et soluturum [dicto] 

Theoderico hereditarie purificationis et in domo subscripta traditurum et 

soluturum de et ex domo et orto sitis in jurisdictione de Ghemert ad 

locum dictum Pantelaer in[ter hereditatem] quondam Rodolphi die Haen ex 

uno et inter hereditatem quondam Thome dicti Marien soen ex alio #+ {BP 

1179 p 431r 02 invoegen}# prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo Hoernken cum litteris et jure occacione promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 02 ±vr 20-12-1392. 

{Invoegen in BP 1179 p 431r 01}. + tendentibus cum uno fine ad 

communitatem ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem Willelmi quondam 

dicti de (dg: Scip) Scerpenborch. 

 

BP 1179 p 431r 03 ±vr 20-12-1392. 

Walterus gnd Delijen soen van Os droeg over aan mr Jacobus Groij zvw 

Willelmus Loijer een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Allerheiligen in 

de villa van Oss te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Oss, 

tussen Rutgherus gnd Pinne zv Henricus van Derenborch enerzijds en Henricus 

gnd Visscher anderzijds, (2) ½ morgen heide, in Geffen, tussen Henricus van 

Loen enerzijds en Elizabeth van den Berghe anderzijds, welke cijns aan hem 

was verkocht door Johannes gnd tSerijs soen van Os. 

 

Walterus dictus Delijen soen de Os hereditarium censum triginta solidorum 

monete solvendum hereditarie omnium sanctorum et in villa de Os tradendum 

                         
72 Zie ← BP 1179 p 464v 09 vr 05-07-1392, overdracht aan Johannes van den Broec van Merchsel 
van ½ mud uit de pacht van 1½ mud. 
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ex domo et orto (dg: in quibus) sitis in parochia de Os inter hereditatem 

Rutgheri dicti Pinne filii Henrici de Derenborch ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Visscher ex uno! atque e[x] dimidio iugero 

merice sito in parochia de Geffen inter hereditatem Henrici de Loen ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth van den (dg: v) Berghe ex alio 

venditum sibi a Johanne dicto tSerijs soen de Os prout in litteris 

hereditarie supportavit magistro Jacobo Groij filio quondam Willelmi 

Loijer cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 431r 04 ±vr 20-12-1392. 

Wellinus Scilder droeg over aan Reijnerus van Mechghelen zvw Arnoldus 

Hessel zvw Reijnerus van Mechghelen (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door 

voornoemde Arnoldus Hessel, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door 

voornoemde Arnoldus Hessel, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

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

pacht en cijns aan voornoemde Wellinus waren verkocht door voornoemde 

Arnoldus Hessel, (5) een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, aan voornoemde Wellinus 

verkocht door voornoemde Arnoldus Hessel. Met achterstallige termijnen. 

 

Wellinus Scilder hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam 

sibi ab Arnoldo Hessel filio quondam Reijneri de Mechghelen prout in 

litteris atque hereditariam (dg: cens) paccionem dimidii modii siliginis 

dicte mensure solvendam hereditarie purificationis et ad Buscum tradendam 

venditam sibi a dicto Arnoldo Hessel (dg: atque hereditarium ce) prout in 

litteris atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam necnon hereditarium 

censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini venditos dicto Wellino a dicto Arnoldo Hessel prout in 

aliis litteris insuper hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: ex) 

venditum dicto Wellino a dicto Arnoldo Hessel prout in litteris 

hereditarie supportavit Reijnero de Mechghelen filio dicti quondam 

Arnoldi Hessel cum litteris et jure et cum omnibus arrestadiis sibi a 

quocumque tempore preterito usque in diem presentem restantibus etc 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suarum (dg: liberorum) filiarum (dg: deponere) et maritorum suarum 

filiarum deponere. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 05 ±vr 20-12-1392. 

Voornoemde Reijnerus van Meghelen zvw Arnoldus Hessel, Goeswinus van Best 

en Johannes zvw Goeswinus uten Broec beloofden aan Wellinus Scilder 75 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

(dg: d) #Dictus# Reijnerus de Meghelen filius quondam Arnoldi Hessel 

Goeswinus de Best #et# Johannes filius quondam Goeswini uten Broec 

promiserunt Wellino Scilder septuaginta quinque Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 06 ±vr 20-12-1392. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde Wellinus 70 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 
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Dicti 3 promiserunt dicto Wellino septuaginta Hollant gulden seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes supra. 

 

BP 1179 p 431r 07 ±vr 20-12-1392. 

Reijnerus beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Reijnerus promisit alios #duos# indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 08 ±vr 20-12-1392. 

Stephanus van der Donc zvw Johannes Toelen soen verkocht aan Johannes van 

Guntterslaer zvw Andreas van den Lake een b-erfpacht van 18 lopen rogge, 

maat van Oirschot, die Henricus zv Theodericus gnd Neven soen beloofd had 

met Lichtmis onder Oirschot te leveren aan voornoemde Stephanus, gaande uit 

2 bunder beemd, in Oostelbeers, tussen kvw Johannes van Aelst enerzijds en 

de gemeint gnd Luttellaar anderzijds. 

 

-. 

Stephanus van der Donc filius quondam Johannis Toelen soen hereditariam 

paccionem decem et octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam 

Henricus filius Theoderici dicti Neven soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Stephano hereditarie purificationis et infra parochiam de 

Oerscot tradendam de et ex duobus bonariis prati sitis in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem liberorum quondam Johannis de (dg: Aelst) 

Aelst ex uno et inter communitatem dictam Luttellaer ex alio prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Johanni de Guntterslaer 

filio quondam (dg: Andr) Andree van den Lake (dg: cum) supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1179 p 431r 09 ±vr 20-12-1392. 

Gerardus zvw Theodericus van Vlimen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 pond, die hij verworven had van hr Gerardus Groij. 

 

Gerardus filius quondam Theoderici de Vlimen hereditarium censum quinque 

librarum quem ipse erga dominum (dg: Groij) Gerardum Groij acquisiverat 

ut dicebat monuit de 3 annis (dg: et hereditarium censum). Testes Vere et 

Wouter testes datum ?supra. 

 

BP 1179 p 431r 10 ±vr 20-12-1392. 

Voornoemde Gerardus maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

pond, die hij verworven had van Jacobus Coptiten. 

 

Dictus Gerardus hereditarium censum quinque librarum quem ipse erga 

Jacobum Coptiten acquisiverat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 11 ±vr 20-12-1392. 

Amelius Specier maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, die Arnoldus van den Venne aan hem moet leveren. 

 

Amelius Specier hereditariam paccionem trium modiorum siliginis quam 

Arnoldus van den Venne sibi solvere tenetur hereditarie prout in litteris 

dicebat contineri monuit (dg: .) de 3 annis. Testes Aa et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1179 p 431r 12 ±vr 20-12-1392. 

Jkvr Margareta, wv Goeswinus Moedel Dicbier, dvw Johannes Aijken: een 

stenen huis en erf van wijlen Adam van Ghestel, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van wijlen hr Gheerlacus ridder enerzijds en erfgoed van 

wijlen Goeswinus Moedel van de Steenweg anderzijds {niet afgewerkt 
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contract73}. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedel Dicbier filia quondam 

Johannis Aijken cum tutore domum lapideam et aream quondam Ade de Ghestel 

sitam in Busco ad forum inter hereditatem quondam domini Gheerlaci 

militis ex uno et inter hereditatem quondam Goeswini Moedel de Lapidea 

Via ex alio. 

 

BP 1179 p 431r 13 ma 23-12-1392. 

Gerardus gnd Cluet droeg over aan Johannes zv Thomas gnd Hillen soen (1) 

een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, te weten het laatste op 

een na, (2) een b-erfcijns van 16 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een stukje erfgoed, 2½ voet breed, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, naast erfgoed van Jacobus zv Henricus Zilen soen enerzijds en 

de rest van een huis en erf van Albertus van Gheffen anderzijds, welk huis, 

erf en cijns aan voornoemde Gerardus Cluet overgedragen waren door Henricus 

van Gheffen, (3) alle erfgoederen, die aan de broers Petrus, Danijel gnd 

Neelken en Henricus, kvw Petrus zv W...... gnd Noijdeke van Helvoirt, 

gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

 

O. 

Gerardus dictus Cluet domum et aream sitam in Buscoducis in aggere vici 

Vuchtensis videlicet extremam preter unam ibidem sitam atque (dg: ex) 

hereditarium censum sedecim solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex (dg: q..a) quadam (dg: par) particula hereditatis 

duas et dimidiam pedatas in latitudine continente sita in Busco ad (dg: 

..) aggerem Vuchtensem contigue juxta hereditatem Jacobi filii Henrici 

Zilen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) residuum domus et aree 

Alberti de Gheffen #+# supportatos dicto Gerardo (dg: Cl..) Cluet ab 

Henrico de Gheffen prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

filio Thome dicti Hillen soen #cum litteris et ?aliis et jure# promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere {hierboven invoegen:} 

+ preterea omnes et singulas hereditates Petro Danijeli dicto Neelken et 

Henrico fratribus liberis quondam Petri filii W...... dicti Noijdeke de 

[He]lvoert de morte quondam suorum parentum successione advol[ut]as 

quocumque locorum consistentes sive sitas. Testes Spanct et Vere datum 

secunda post Thome. 

 

BP 1179 p 431r 14 ma 23-12-1392. 

Gerardus Cluet droeg over aan Johannes zv Thomas Hillen soen (1) het deel, 

dat Johannes van den Hecke had, in de Vughterdijk, waarvan de lengte begint 

in het uiterste einde van de steenweg, die daar loopt voor de huizen aan de 

Vughterdijk, tot aan de brug in voornoemde dijk, te onderhouden, (2) het 

tolgeld te ontvangen uit het weggeld, aan voornoemde Gerardus overgedragen74 

door Henricus van Gheffen. 

 

Gerardus Cluet totam partem et omne jus quam partem et quod jus Johannes 

van den Hecke habuit aut habere potuit in aggere Vuchtensi cuius aggeris 

[75longi]tudo in extremo fine lapidee vie tendentis ibidem ante domos 

stantes in aggere vici Vuchtensis incipit et contigue ad pon[tem] in (dg: 

ago) eodem aggere situm f..tur videlicet dictum aggerem aggerandi 

conservandi et procurandi in omnibus et singulis condicionibus et 

obligationibus appositis atque quandam summam pecunie per mercede operis 

huiusmodi (dg: repce) recipiendi de pecunia dicta communiter wechgelt 

anno quolibet hereditarie terminis debitis et consuetis supportatos dicto 

Gerardo ab Henrico de Gheffen prout in litteris (dg: pro.) hereditarie 

                         
73 Voor afgewerkt contract zie BP 1179 p 659r 04 wo 02-04-1393. Hier is een 

van de belenders echter hr Theodericus Rover ridder. 
74 Zie ← BP 1178 f 083v 06 za 16-01-1389, overdracht van dit deel. 
75 Aanvulling op basis van BP 1178 f 083v 06. 
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supportavit Johanni filio Thome Hillen soen cum litteris et aliis et 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 15 ma 23-12-1392. 

Walterus zvw Walterus van Os steenbakker maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, gaande uit een huis, erf en tuin van 

Petrus van Macharen voller, in Den Bosch, op de Oude Dieze, welke cijns 

voornoemde wijlen Walterus van Os verworven had van voornoemde Petrus van 

Macharen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie ex domo et area et orto [Petri] de 

[Ma]chare[n] (dg: Fil) Fullonis sitis in Busco super antiquum Dijs[a]m 

quem censum dictus quondam Walterus de Os a dicto Petro de M[acharen] 

#acquisiverat# prout in [litteris] monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 16 ma 23-12-1392. 

Heijlwigis gnd Ghevarts dvw Johannes gnd Ghevarts voller maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van .. schelling, aan voornoemde 

Heijlwigis overgedragen door Willelmus zvw Godefridus gnd Sceijnkel. 

 

Heijlwigis dicta Ghevarts filia quondam Johannis dicti Ghevarts (dg: fil) 

fullonis hereditarium censum (dg: trium lb lb ..) ....... solidorum 

supportatum [dicte] Heijlwigi a dicto! Willelmo filio quondam Godefridi 

dicti Sceijn-(dg: c)-kel prout in litteris (dg: ..) monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 431r 17 ±ma 23-12-1392. 

Johannes zv Thomas gnd Hillen soen beloofde aan Gerardus Cluet 115 Gelderse 

gulden, 35 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, ¼ deel te betalen met 

Vastenavond (di 18-02-1393), ¼ deel met Sint-Jan (di 24-06-1393), en ½ met 

Kerstmis over aan jaar (do 25-12-1393). 

 

Johannes filius Thome dicti Hillen soen promisit (dg: Ge) Gerardo Cluet 

centum et XV Gelre gulden scilicet XXXV gemeijn placken pro quolibet 

[gulden] computato pro una quarta parte ad carnisprivium pro (dg: se) una 

quarta parte ad nativitatis Johannis et pro medietate a antivitatis 

Domini proxime futuro ultra annum ....... ....... 

 

1179 mf6 G 01 = mf7 A 01 p. 432. 

 Quinta post Lucie: donderdag 19-12-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis decembris die XIX: 

  donderdag 19-12-1392. 

 

BP 1179 p 432v 01 do 19-12-1392. 

Lijsmoedis dvw Boudewinus gnd Lijsmoeden droeg over aan Goedeldis wv 

voornoemde Boudewinus (1) de helft die aan haar gekomen was na overlijden 

van haar ouders in (1a) een huis en erf van voornoemde wijlen Boudewinus, 

in Den Bosch, naast de plaats gnd der Weverplaats, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes van Drueten enerzijds en de gemene weg anderzijds, (1b) een 

huis en erf van voornoemde wijlen Boudewinus, aldaar, tussen erfgoed van 

Johannes Ghevarts enerzijds en een straatje anderzijds, (2) alle goederen 

die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders. Zouden voornoemde 

goederen uitgewonnen worden door kinderen of erfg van voornoemde 

Lijsmoedis, dan zal voornoemde Lijsmoedis aan voornoemde Goedeldis 115 

Gelderse gulden geven. 

 

Lijsmoedis filia quondam Boudewini dicti Lijsmoeden (dg: so) cum tutore 

medietatem sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam in 

domo et area dicti quondam Boudewini sita in Busco (dg: .) juxta locum 
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dictum der Weverplaets inter hereditatem quondam Johannis de Drueten et 

inter communem plateam ex alio atque in domo et area dicti quondam 

Boudewini sita ibidem inter hereditatem Johannis Ghevarts ex uno et inter 

quendam viculum ibidem ex alio ut dicebat atque omnia et singula alia 

bona sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta (dg: ut 

d) quocumque consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Goedeldi (dg: filie di) relicte quondam Boudewini predicti promittens cum 

tutore #super habita et habenda# warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et suorum heredum deponere tali condicione si 

dicta medietas dictarum duarum domorum et arearum et alia bona predicta 

dicte Guedeldi (dg: mar.. jur.. tam) in judicio spirituali vel seculari 

via juris evincentur (dg: quod ex) a pueris vel (dg: ter) heredibus dicte 

Lijsmoedis vel ?alioquin ex parte et nomine dicte Lijsmoedis quod extunc 

dicta Lijsmoedis dabit et exsolvet dicte Goedeldi (dg: LX) #centum et XV# 

Gelre gulden ad eius monitionem persolvendos scilicet pro dampnis que 

dicta Goedeldis exinde habebit et sustinebit. Testes Sijmon et Emont 

datum quinta post Lucie. 

 

BP 1179 p 432v 02 ±do 19-12-1392. 

Arnoldus Wonder zv Boudewinus Lijsmoeden verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus Wonder filius Boudewini (dg: H..) Lijsmoeden prebuit et 

reportavit. Testes datum. 

 

BP 1179 p 432v 03 ±do 19-12-1392. 

Voornoemde (dg: Guedeldis beloofde) aan voornoemde Lijsmodis een lijfrente 

van 4 pond 10 schelling geld {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicta (dg: Guedeldis cum tutore promisit se daturam et) soluturam dicte 

Lijsmodi vitalem pensionem quatuor librarum et X solidorum monete anno 

quolibet ad vitam dicte Lijsmoedis et non ultra. 

 

BP 1179 p 432v 04 ±do 19-12-1392. 

Voornoemde Goedeldis beloofde aan voornoemde (dg: Lijsmoedis 20 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen). 

 

Dicta Goedeldis promisit dicte (dg: Lijsmoedi XX Gelre gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos testes datum supra). 

 

BP 1179 p 432v 05 ±do 19-12-1392. 

Voornoemde Goedeldis beloofde aan voornoemde Lijsmoedis 60 Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dicta Goedeldis promisit dicte Lijsmoedi LX Gelre gulden seu valorem a 

nativitatis (dg: J) Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 432v 06 do 19-12-1392. 

Voornoemde Goedeldis herriep elk testament, door haar gemaakt. Opgesteld in 

Den Bosch in het huis van wijlen Johannes Cuper, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Arnoldus Wonder zvw Boudewinus Lijsmoeden en Gerardus 

Cangieter. 

 

Dicta Goedeldis revocavit omne (dg: ad) testamentum ab ea factum. Actum 

in Busco in domo quondam Johannis Cuper presentibus dictis scabinis 

Arnoldo Wonder filio quondam Boudewini Lijsmoeden Gerardo Cangieter datum 

anno nonagesimo secundo mensis decembris die XIX hora none. 

 

BP 1179 p 432v 07 do 19-12-1392. 

Petrus die Mesmaker zvw Theodericus gnd Tijmmerman van Oestelberze verkocht 
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aan Aleijdis ev Jordanus zvw Wouterus van der Haghehorst, tbv haar man 

Jordanus, een stuk land in Oostelbeers, naast de plaats gnd aan het Rot, 

tussen Johannes Heijmerics enerzijds en kvw Johannes van Aelst anderzijds, 

met een eind strekkend aan Arnoldus die Wever en met het andere eind aan 

Gerardus Wouters soen, belast met een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat 

van Oostelbeers, aan Petrus gnd die Smijt szvw Johannes gnd Kathelinen. 

 

Petrus die Mesmaker filius quondam Theoderici dicti Tijmmerman de 

Oestelberze peciam terre (dg: sit dictam die ?Bucht) sitam in (dg: par) 

parochia de Oestelberze (dg: in ad) #juxta# locum dictum aent Rot inter 

hereditatem Johannis Heijmerics (dg: et) #ex uno et inter hereditatem# 

liberorum quondam Johannis de Aelst ex (dg: uno et) alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Arnoldi die (dg: ..) Wever et cum reliquo fine ad 

hereditatem Gerardi Wouters soen ut dicebat hereditarie vendidit Aleijdi 

uxori Jordani filii quondam Wouteri van der Haghehorst ad opus eiusdem 

(dg: Joh) Jordani promittens (dg: w) super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Oestelberze Petro dicto die Smijt (dg: filio) genero 

Johannis quondam dicti Kathelinen exinde solvendo. Testes Aa et Vere 

datum quinta post Lucie. 

 

BP 1179 p 432v 08 do 19-12-1392. 

Ludovicus zvw Ludovicus gnd Lode Eefsen soen ev Yda van der Hoeven dvw 

Godefridus Delijen soen verkocht aan Zanderus zvw Henricus Zanders soen een 

stuk land, in Oss, ter plaatse gnd op die Halver Morgen, tussen Erxsken gnd 

Nellen enerzijds en voornoemde Zanderus zvw Henricus Zanders soen 

anderzijds. 

 

Ludovicus filius quondam Ludovici dicti Lode Eefsen soen maritus et tutor 

legitimus Yde #van der Hoeven# sue uxoris filie quondam Godefridi Delijen 

soen peciam terre sitam in parochia de Os ad locum dictum op die Halver 

Mergen inter hereditatem (dg: Erchte) Erxsken dicte Nellen ex uno et 

inter hereditatem Zanderi filii quondam Henrici Zanders soen ex alio 

hereditarie vendidit dicto Zandero filio quondam Henrici Zanders soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 432v 09 do 19-12-1392. 

Willem Koc van Megen verkocht aan Arnoldus Groet Arts ¼ deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn nicht Gertrudis wv Zebertus van den 

Zande, in 9 morgen land van wijlen voornoemde Zebertus, in Berghem, ter 

plaatse gnd in het Winkel, tussen Johannes Baten soen enerzijds en de 

gemene waterlaat anderzijds, belast met lasten, die voornoemde wijlen 

Zebertus en Gertrudis daaruit hadden. 

 

Willem Koc van Megen (dg: medietatem ad se) quartam partem sibi de morte 

quondam Gertrudis (dg: re) sue (dg: matertere) #neptis# relicte quondam 

Zeberti van den Zande successione advolutam in novem iugeribus terre 

dicti quondam Zeberti sitis in parochia de Berchen in loco dicto int 

Winckel inter hereditatem Johannis Baten soen ex uno et inter communem 

aqueductum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Groet Arts 

promittens super omnia warandiam et obigationem deponere exceptis (dg: 

censibus) oneribus que (dg: dictus) dicti quondam Zebertus et Gertrudis 

exinde solvere consueverunt. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 432v 10 do 19-12-1392. 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer gaf uit aan Robbertus zvw 

Lambertus Hutman 1 bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd Nuenveld, 

tussen Boudewinus Otten soen enerzijds en een gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 1 oude groot hertogencijns en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 
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leveren. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer unum bonarium terre 

situm (dg: inf) in parochia de Berlikem in loco dicto Nuenvelt inter 

hereditatem Boudewini Otten soen ex uno et inter communem plateam prout 

ibidem situm est ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Robberto 

filio quondam Lamberti Hutman ab eodem hereditarie possidendum pro uno 

antiquo grosso dmino nostro duci exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et (dg: pro) et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes (dg: d) Sijmon et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1179 p 432v 11 do 19-12-1392. 

Gerardus zv Johannes gnd Hals droeg over aan zijn broer Johannes zv 

voornoemde Johannes Hals 5 hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Broecbeemden, tussen erfgoed van de kerk van Rosmalen enerzijds en kvw 

Johannes Toelinc anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus zvw Gerardus 

gnd Hals. 

 

Gerardus filius Johannis dicti Hals quinque hont terre sita in parochia 

de Roesmalen in loco dicto (dg: di) die Broecbeemde inter hereditatem 

ecclesie de Roesmalen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Toelinc ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt vendita 

sibi a Gerardo filio quondam Gerardi dicti Hals prout in litteris 

supportavit Johanni suo fratri filio dicti Johannis Hals cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 432v 12 do 19-12-1392. 

Lambertus Luijten soen, zijn zuster Luijtgardis, Johannes Sijmons soen van 

Scijnle, zijn broer Sijmon en Henricus Meijelman verkochten aan Goeswinus 

Grieten soen van Gherwen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd in 

die Braken, tussen Willelmus van den Dijc enerzijds en Willelmus van 

Overacker anderzijds. 

 

Lambertus Luijten soen Luijtgardis eius soror cum tutore Johannes Sijmons 

soen de Scijnle et Sijmon eius frater Henricus Meijelman peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle in loco dicto in die Braken inter 

hereditatem Willelmi van den Dijc ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Overacker ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Goeswino Grieten 

soen de Gherwen promittentes (dg: super omnia) #cum tutore# indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 432v 13 do 19-12-1392. 

Laurencius, Johannes, Wautgerus, Petrus, Rutgherus, Hadewigis en Batha, kvw 

Jacobus van den Yvenlaer, en Franco zvw Nijcholaus Coel Vrancken soen ev 

Sophia dvw voornoemde Jacobus van den Yvenlaer, deden tbv Engbertus zvw 

Willelmus van den Yvenlaer afstand van (1) een kamp, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Ledebroek, tussen erfgoed gnd Martens Kamp van 

Kessel enerzijds en erfgoed gnd den Hinthamse Kamp anderzijds, (2) alle 

erfgoederen, waarin voornoemde Willelmus van den Yvenlaer was overleden. 

Truda dvw voornoemde Jacobus van den Yvenlaer zal nimmer hierop rechten 

doen gelden. 

 

Laurencius Johannes Wautgerus Petrus Rutgherus (dg: so) Hadewigis Batha 

liberi quondam Jacobi van den Yvenlaer cum tutore Franco filius quondam 

Nijcholai Coel Vrancken soen maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris 

filie dicti quondam Jacobi van den Yvenlaer super quodam campo sito infra 

libertatem oppidi de Busco in loco dicto Ledebroec inter hereditatem (dg: 
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Martin) dictam Martens Camp van Kessel ex uno et inter hereditatem dictam 

den Hijnthamssche Camp ex alio (dg: et super jure) et super omnibus 

hereditatibus in quibus Willelmus van den Yvenlaer decessit quocumque 

sitis ut dicebant et super jure ad opus Engberti filii dicti quondam 

Willelmi van den Yvenlaer renunciaverunt promittentes #cum tutore# ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi (dg: Trudam 

filiam dicti) Trudam filiam dicti quondam Jacobi van den Yvenlaer 

perpetue talem habebit! quod nunquam presumet se jus in premissis habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 432v 14 do 19-12-1392. 

Engbertus zvw Willelmus gnd van den Yvenlaer deed tbv voornoemde kvw 

Jacobus van den Yvenlaer afstand van (1) een erfgoed gnd die Bieshorst, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, beiderzijds 

tussen Boudewinus Otten soen, (2) alle erfgoederen, waarin Jacobus van den 

Yvenlaer was overleden. De brief overhandigen aan Johannes ...mens soen van 

den Yvenlaer. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi dicti van den Yvenlaer super hereditate 

dicta die Bijeshorst sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum Yvenlaer inter hereditatem Boudewini (dg: Otten) Otten soen ex 

(dg: uno et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebat 

(dg: ad) atque super omnibus hereditatibus in quibus Jacobus #quondam# 

van den Yvenlaer decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat ad opus liberorum dictorum quondam Jacobi van den Yvenlaer 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni ...mens soen van 

den Yvenlaer. 

 

1179 mf6 G 02 = mf7 A 02 p. 433. 

 Quinta post Lucie: donderdag 19-12-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis decembris die XIX: 

  donderdag 19-12-1392. 

 Secunda post Thome: maandag 23-12-1392. 

 in profesto circumcisionis: dinsdag 31-12-1392. 

 

BP 1179 p 433r 01 do 19-12-1392. 

Laurencius, Johannes, Wautgherus, Petrus, Rutgherus en Hadewigis, kvw 

Jacobus van den Yvenlaer, droegen over aan Franco zvw Nijcholaus gnd Coel 

Vrancken soen 6/9 deel in een erfgoed gnd die Bieshorst, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, beiderzijds tussen 

Boudewinus Otten soen, geheel het erfgoed belast met 2 penning 

hertogencijns. 

 

Laurencius Johannes Wautgherus Petrus Rutgherus Hadewigis (dg: et Batha) 

liberi quondam Jacobi van den Yvenlaer cum tutore (dg: septem) #sex# 

nonas part[es] !spectantes ad se spectantes in quadam hereditate dicta 

die Bijeshorst sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Yvenlaer inter hereditatem Boud[ewini] Otten soen ex utroque latere 

coadiacentem scilicet dividendo dictam hereditatem die Bijeshorst vocatam 

in novem partes equales (dg: septem) #sex# partes de hiis hereditarie 

supportaverunt Franconi filio quondam Nijcholai dicti Coel Vrancken soen 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis II 

denariis domino duci ex dicta integra hereditate de jure s[olvendis]. 

Testes Vere et Walterus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1179 p 433r 02 do 19-12-1392. 

Johannes Bits zvw Goeswinus gnd die Smijt van Lijeshout en Ghisbertus van 

den Leempoel beloofden aan Otto Bruijstens 50 Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 
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Johannes Bits filius quondam Goeswini dicti die Smijt de Lijeshout et 

Ghisbertus van den Leempoel promiserunt (dg: p) Ottoni Bruijstens L Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 433r 03 do 19-12-1392. 

Walterus zvw Egidius gnd Scoerweggen verkocht aan Andreas zv Gerardus gnd 

Emmen soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1393), gaande 

uit een huis en tuin, in Helmond, ter plaatse gnd aan die Voert, 

beiderzijds tussen Walterus gnd Goerleman, reeds belast met een cijns aan 

erfg vw Johannes van Haren. 

 

Walterus filius quondam Egidii dicti Scoerweggen hereditarie! Andree 

filio Gerardi dicti Emmen soen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et 

primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Helmont ad locum dictum 

aen die Voert inter hereditatem Walteri dicti Goerleman ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto (dg: censibus) #censu# heredibus quondam 

Johannis de Haren exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 433r 04 do 19-12-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1392), met 10 Gelderse gulden of de waarde en de pacht van het jaar 

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

Kloot, Walterus Delijen soen, Henricus Vinckelman en Petrus Ludinc. 

 
?Solvit. 

Et poterit! ad spacium trium annorum a festo nativitatis Domini proxime 

futuro sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum X Gelre 

gulden seu valorem et paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus (dg: Wal) Johanne de Globo Waltero Delijen soen (dg: 

Petro) Henrico Vinckelman Petro Ludinc acta in camera (dg: p) anno 

nonagesimo secundo mensis decembris die XIX hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 433r 05 do 19-12-1392. 

Walterus Delijen soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

3 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Arnoldus van den Venne en 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door 

Arnoldus gnd van den Venne. 

 

Walterus Delijen soen hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco venditam sibi ab Arnoldo van den Venne prout in litteris 

atque hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

venditam sibi ab Arnoldo dicto van den Venne prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 433r 06 ma 23-12-1392. 

Johannes gnd Teken soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Constantinus gnd Costken zvw Rutgherus Voet met 

½ bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Puthorst, en met zijn 

andere goederen. 

 

Solvit XVIII solidos. 

Johannes dictus Teken #soen# soen omnes vendiciones et alienaciones 

factas ab! Constantino dicto Costken (dg: ?Luca) filio quondam Rutgheri 

Voet cum (dg: pecia terre) dimidio bonario prati sito in parochia de 

Scijnle ad locum dictum ad! die Puthorst et cum aliis bonis suis 
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quibuscumque quocumque sitis ut dicebat calumpniavit. Testes Sijmon et 

Vere datum secunda post Thome. (dg: testes ..). 

 

BP 1179 p 433r 07 ma 23-12-1392. 

Johannes van Troest beloofde aan Gerardus Molle 23 gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 13-

04-1393) te betalen. 

 

Johannes van Troest promisit super omnia Gerardo Molle XXIII gulden 

scilicet XXX (dg: lich) gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

octavas pasche proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1179 p 433r 08 di 31-12-1392. 

De broers Johannes, Franco en Henricus, kvw Johannes gnd Conderman, 

verkochten aan Goeswinus zvw Goeswinus van den Nederbroec een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne, ter plaatse gnd 

Loen, te leveren, gaande uit (1) erfgoederen die aan Elizabeth wv Henricus 

gnd Scoemans dv Johannes van Loen gekomen waren na overlijden van haar 

voornoemde vader Johannes van Loen, (2) een beemd, in Deurne, ter plaatse 

gnd die Boest, (3) een beemd, in Asten, ter plaatse gnd in die Mast Koije, 

welke pacht voornoemde broers Johannes en Franco, tbv hen en hun voornoemde 

broer Henricus, gekocht hadden van de broers Johannes en Henricus, kvw 

Johannes gnd van Herzel. De brief overhandigen aan Arnoldus van den Goer of 

aan hem. 

 

Johannes Franco et Henricus fratres liberi quondam Johannis dicti 

Conderman hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

(dg: Bus) Helmont solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Lo) 

parochia de Doerne in loco dicto Loen tradendam de et ex hereditatibus 

que Elizabeth relicte quondam Henrici dicti Scoemans filie Johannis de 

Loen de morte eiusdem quondam Johannis de Loen sui patris successione 

(dg: advo) sunt advolute item ex quodam prato sito in parochia de Doerne 

in loco dicto die Boest item ex prato sito in parochia de Asten in loco 

dicto in die Mast Koije quam paccionem primodicti Johannes et Franco 

fratres ad opus eorum et ad opus #dicti# Henrici eorum fratris erga 

Johannem et Henricum fratres liberos quondam Johannis dicti de Herzel 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: sup) vendiderunt 

Goeswino filio quondam Goeswini van den Nederbroec (dg: ad opus) 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

(dg: s) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Sijmon et Dordrecht datum in profesto circumcisionis. Detur Arnoldo van 

den Goer vel sibi. 

 

BP 1179 p 433r 09 di 31-12-1392. 

Petrus van Langvelt en Johannes van de Kelder beloofden aan Philippus 

Jozollo 36 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393; 

31+28+31+6=96 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Petrus (dg: de Laerven) de Langvelt et Johannes de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo XXXVI aude scilde Francie ad pascha proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 433r 10 di 31-12-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 433r 11 di 31-12-1392. 

Willelmus, Johannes, Agnes en Mechtildis, kvw Willelmus Osman de jongere, 
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en Johannes Reijmbrant ev Weijndelmoedis dvw voornoemde Willelmus Osman 

verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van goederen die aan hen 

behoren. 

Voornoemde Agnes en Mechtildis kregen een huis en erf van voornoemde wijlen 

Willelmus Osman, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van 

Albertus Wael enerzijds en erfgoed van wijlen Pelgrinus zvw Gerardus 

Paeueter anderzijds, met de cijnzen die hieruit gaan. 

 

Willelmus Johannes Agnes et Mechtildis liberi quondam Willelmi Osman 

#junioris# cum tutore Johannes Reijmbrant maritus et tutor legitimus 

Weijndelmoedis sue uxoris filie dicti quondam Willelmi Osman palam 

recognoverunt se divisionem hereditaria mutuo fecisse de (dg: omnibus 

bonis eis) quibuscumque bonis ad se spectantibus mediante qua divisione 

domus et area #cum suis attinentiis# (dg: sita) dicti quondam Willelmi 

Osman sita in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Alberti Wael ex 

uno et inter [hereditatem] (dg: p) quondam Pelgrini filii quondam Gerardi 

Paeueter ex alio cum censibus exinde de jure solvendis dictis Agneti et 

Mechtildi sororibus [cessit in partem] promittentes cum tutore ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 433r 12 di 31-12-1392. 

Eerstgenoemde Willelmus zvw Willelmus Osman de jongere en Johannes 

Reijmbrant kregen 6 morgen land van voornoemde wijlen Willelmus Osman, in 

Kessel, naast erfgoed van Albertus van Maren, met de lasten, zoals ze aan 

voornoemde wijlen Willelmus behoorden. 

 

Et mediante qua divisione sex iugera terre dicti quondam Willelmi Osman 

sita in parochia de Kessel contigue iuxta hereditatem Alberti de Maren 

cum s[uis] oneribus ad hoc de jure spectantibus #(dg: inde solvendis)# 

prout ad dictum quondam Willelmum spectare consueverant ut dicebant (dg: 

dicto) primodicto Willelmo et (dg: Rem) Johanni Reijm[brant] promittentes 

(dg: ratam servare et d) cum tutore ratam servare et dampna equaliter 

portabunt (dg: predictis Willelmo et Johanni Reijnbrant cesserunt in 

par). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 433r 13 di 31-12-1392. 

Johannes zv voornoemde wijlen Willelmus Osman zv Willelmus Osman kreeg (1) 

de helft van een huis en erf van wijlen Willelmus Osman de oudere, vv 

voornoemde wijlen Willelmus Osman, in Den Bosch, aan de Korenmarkt, tussen 

erfgoed van Nennekinus van Mulsen enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Mameren anderzijds, (2) een tuin van eerstgenoemde wijlen Willelmus Osman, 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed van Johannes van 

Vladeracken enerzijds en erfgoed van Wijnricus Screijnmaker anderzijds, met 

de lasten. 

 

Et mediante qua divisione medietas domus et aree quondam Willelmi Osman 

(dg: filii q dicti) #senioris# patris dicti quondam Willelmi Osman site 

in Busco (dg: in vico) ad forum bladi inter hereditatem Nennekini de 

Mulsen ex uno et inter hereditatem Johannis de Mameren ex alio item 

quidam ortus (dg: d) primodicti quondam Willelmi Osman situs in Busco in 

loco dicto Ulenborch inter hereditatem Johannis de Vladeracken ex uno et 

inter hereditatem (dg: Joh) #Wijnrici# Screijnmaker ex alio cum suis 

oneribus ad (dg: premissa de jure spectantibus) de jure solvendis ut 

dicebant Johanni filio (dg: di) primodicti quondam Willelmi Osman filii 

Willelmi [Osman] (dg: cessit in partem ut dicte) cessit in partem ut alii 

recognoverunt promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

1179 mf7 A 03 p. 434. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 31-12-1392. 

 in profesto circumcisionis: dinsdag 31-12-1392. 
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 Sexta post circumcisionis: vrijdag 03-01-1393. 

 

BP 1179 p 434v 01 di 31-12-1392. 

Albertus Wael enerzijds en Willelmus, Johannes, Agnes en Mechtildis, kvw 

Willelmus Osman de jongere, en Johannes Reijmbrant ev Weijndelmoedis dvw 

voornoemde Willelmus Osman anderzijds verklaarden het volgende. 

De stenen muur in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen het huis van 

voornoemde wijlen Willelmus Osman en het huis van voornoemde Albertus, 

samen met de ondergrond en met de goot op die muur, is gemeenschappelijk 

eigendom, om erin en erop te mogen bouwen, zoals hun gebouwen daar nu zijn 

gebouwd. Ze zullen de muur en de goot voor gezamenlijke rekening 

onderhouden. Hun gebouwen mogen in voornoemde goot afwateren. 

 

Albertus Wael ex una et Willelmus Johannes Agnes et Mechtildis liberi 

quondam Willelmi Osman junioris #cum tutore# et Johannes Reijmbrant 

maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis sue uxoris filie dicti quondam 

Willelmi Osman ex altera parte palam recognoverunt quod murus lapideus 

consistens et constructus in Busco #ultra pontem bladi# inter domum dicti 

quondam Willelmi Osman (dg: ex uno) et inter domum dicti Alberti (dg: ex 

alio) simul cum fundo eius muri et cum guttario supra dictum murum 

consistente ut dicebant est et erit et perpetue permanebit communis 

dictis partibus scilicet mediatim dicti Alberti #et# mediatim dictorum 

liberorum scilicet ad edificandum in #et# supra dictum murum in omnibus 

et per omnia prout (dg: huiusmodi) edificia dictarum partium in dicto 

muro et supra dictum murum ad presens sunt constructa et edificata et 

(dg: per anchora) imposita et per anchoras et alis in dicto muro lapideo 

et supra eundem firmata additis condicionibus sequentibus quod ipse 

partes (dg: part) predicte dictos murum et guttarium sub eorum communibus 

expensis scilicet mediatim in expensis dicti Alberti et mediatim in 

expensis dictorum liberorum perpetue tenebunt (dg: -ur) et observabunt in 

bona disposicione item quod quelibet dictarum partium poterit perpetue 

libere cum suis edificiis iuxta ditum murum consistentibus in dicto 

guttario stillare et aquas huiusmodi (dg: stillicidiorum) edificiorum ad 

eorum profectum in eodem guttario deducere sine quavis contradictione et 

promittentes dicte partes cum tutore super omnia premissa rata servare et 

premissa cum effectu adimplere. Testes Sijmon et Vere datum in (dg: 

profesto circumcisionis) tercia post nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 434v 02 di 31-12-1392. 

Gertrudis wv Nijcholaus gnd van Stakenborch droeg over aan haar zoon 

Nijcholaus en aan Johannes van Berlikem en Egidius van der Bruggen, 

schoonzoons van voornoemde wijlen Nijcholaus, haar vruchtgebruik in een 

huis en tuin van wijlen Johannes van Kuijc, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed dat was van wijlen Gerardus gnd Kemmer, nu van 

Philippus gnd die Groet, enerzijds en de weg van hr Walterus van Kuijc 

priester anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

stroom, met de osendruppen aan weerszijden, aan voornoemde wijlen 

Nijcholaus van Stakenborch verkocht door voornoemde hr Walterus van Kuijc 

priester. 

 

Gertrudis relicta quondam Nijcholai dicti de Stakenborch cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in domo et (dg: domistadio) orto quondam 

Johannis de Kuijc sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem que fuerat quondam Gerardi dicti Kemmer nunc ad Philippum 

dictum die Groet spectantem ex uno et inter (dg: hereditatem) viam domini 

Walteri de Kuijc presbitri ex alio tendentibus a communi platea retrorsum 

ad aquam ibidem currentem cum stillicidiis dicte domus et aree ex utraque 

parte situatis venditis dicto quondam Nijcholao de Stakenborch a dicto 

domino Waltero de Kuijc presbitro prout in litteris supportavit Nijcholao 

suo filio et Johanni de Berlikem et Egidio van der Bruggen generis dicti 

quondam Nijcholai promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 
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supra. Testes Sijmon et Vere datum in profesto circumcisionis. 

 

BP 1179 p 434v 03 di 31-12-1392. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Nijcholaus van Stakenborch en Johannes van 

Berlikem ev Gertrudis dvw voornoemde Nijcholaus van Stakenborch droegen 2/3 

deel in voornoemde goederen over aan Egidius van der Bruggen. 

 

Dicti Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Stakenborch et (dg: Egid) 

Johannes de Berlikem maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie dicti quondam Nijcholai de Stakenborch duas tercias partes ad se 

spectantes in premissis supportaverunt Egidio van der Bruggen (dg: pro) 

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

obligationem ex parte. Testes (dg: datum Vere et Walterus datum sexta 

post m circumcisio) et dampna equaliter portabunt. Testes Vere et Wouter 

datum sexta post circumcisionem. 

 

BP 1179 p 434v 04 di 31-12-1392. 

Ghibo gnd Jans soen van der Smedebroec droeg over aan Nijcholaus zvw 

Nijcholaus van Stakenborch en Johannes van Berlikem szvw voornoemde 

Nijcholaus van Stakenborch de helft, die aan Johannes van Herlaer behoort, 

in (1) een erfgoed, 55 voet lang en 55 voet breed, in Den Bosch, in de 

straat gnd Beurde, achter de stadsmuur, tussen erfgoed van Theodericus zvw 

Martinus van Megen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) een deel 

van een tuin, 20 voet breed, naast voornoemd erfgoed gelegen, strekkend 

vanaf dat erfgoed tot aan de stroom, welke helft van het erfgoed met het 

deel van de tuin, samen met de helft van de windmolen die op eerstgenoemd 

erfgoed staat, voornoemde wijlen Nijcholaus van Stakenborch tbv voornoemde 

Ghibo Jans soen gekocht had van Johannes van Herlaer. Gertrudis wv 

Nijcholaus van Stakenborch en Egidius van der Bruggen ev Mechtildis dvw 

voornoemde Nijcholaus deden afstand. 

 

Ghibo dictus Jans soen van der Smedebroec medietatem que ad Johannem de 

Herlaer (dg: ..) spectantem quadam hereditate quinquaginta quinque 

pedatas in longitudine et quinquaginta quinque pedatas in latitudine 

continente sita in Busco in vico dicto Buerde retro murum oppidi de Busco 

inter hereditatem (dg: Theoderici) Theoderici filii quondam Martini de 

Megen ex uno et inter communem stegam ibidem ex alio atque in quadam 

parte (dg: or) orti viginti pedatas in latitudine continente contigue 

iuxta predictam hereditatem sita tendente a dicta hereditate usque ad 

aquam ibidem currentem quam medietatem hereditatis cum dicta parte orti 

(dg: Nijchola) simul cum medietate molendini venti supra primodictam 

hereditatem consistentis cum medietate venti et jurum dicti molendini 

(dg: quam medietatem premissorum) Nijcholaus de Stakenborch ad opus dicti 

Ghibonis Jans soen (dg: ad opus) erga Johannem de Herlaer emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao filio 

dicti quondam Nijcholai de Stakenborch et Johanni de Berlikem genero 

dicti quondam Nijcholai de Stakenborch (dg: pro) cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

#Testes Sijmon et Wouter in prefesto circumcisionis#. Quo facto Gertrudis 

relicta quondam Nijcholai de Stakenborch cum tutore et Egidius van der 

Bruggen (dg: gen) maritus et tutor legitimus (dg: Gertrudis) #Mechtildis# 

sue uxoris filie (dg: qu) dicti quondam Nijcholai super premissis et jure 

ad opus dicti (dg: .) Nijcholai et Johannis de Berlikem renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare #et dampna equaliter portabunt#. 

Testes Sijmon et Vere datum in profesto (dg: con) circumcisionem. 

 

BP 1179 p 434v 05 vr 03-01-1393. 

Gertrudis wv Nijcholaus van Stakenborch, haar zoon Nijcholaus, Johannes van 

Berlikem ev Gertrudis, en Egidius van der Bruggen, ev Mechtildis, dvw 

voornoemde Nijcholaus van Stakenborch, droegen over aan Johannes zvw 

Johannes Baten soen de helft van een hofstad met gebouwen, 21 voet breed, 
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in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, welke helft aan voornoemde wijlen 

Nijcholaus van Stakenborch was verkocht door Johannes van Herlaer 

timmerman. 

 

(dg: Agne) Gertrudis relicta quondam Nijcholai de Stakenborch cum tutore 

Nijcholaus eius filius Johannes de Berlikem maritus et tutor legitimus 

Gertrudis sue uxoris et Egidius van der Bruggen maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Nijcholai de 

Stakenborch medietatem cuiusdam domistadii XXI pedatas in latitudine 

continentis (dg: situm) #siti# in Busco ad vicum dictum Buerde cum 

edificiis in dicto domistadio consistentibus venditam dicto quondam 

Nijcholao de Stakenborch a Johanne de Herlaer carpentario prout in 

litteris supportaverunt Johanni filio quondam Johannis Baten soen cum 

litteris et (dg: ju) aliis et jure promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte eorum (dg: d) et (dg: heredum d) 

dicti quondam Nijcholai deponere. Testes Vere et Wouter datum sexta post 

circon. 

 

BP 1179 p 434v 06 vr 03-01-1393. 

Voornoemde Gertrudis wv Nijcholaus van Stakenborch droeg over aan haar zoon 

Nijcholaus en haar schoonzoon Johannes van Berlikem haar vruchtgebruik in 

een helft van voornoemde hofstad met gebouwen. Egidius van der Bruggen ev 

Mechtildis dvw voornoemde Nijcholaus deed afstand. 

 

Dicta Gertrudis cum tutore et (dg: Egidius van der Bruggen maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam) suum usufructum sibi 

competentem in una medietate jamdicti domistadii cum suis edificiis 

supportavit Nijcholao suo filio et Johanni de Berlikem suo genero 

promittens cum tutore ratam servare. Quo facto Egidius van der Bruggen 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Nijcholai super dicta medietate et jure ad opus dictorum Nijcholai et 

Johannis de Berlikem renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 


