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1179 mf8 A 01 p. 450A. 

 Geen data. 

 

Op deze pagina staan geen contracten. 

 

1179 mf8 A 02 p. 450A verso. 

 Geen data. 

 

Lege pagina. 

 

1179 mf8 A 03 p. 451. 

 in octavis sacramenti: donderdag 20-06-1392. 

 

BP 1179 p 451r 01 do 20-06-1392. 

Jacobus die Vleminc van Lijt en zijn zoon Andreas beloofden aan Willelmus 

zvw Walterus gnd Wellen van {afgescheurd}, gedurende 6 jaar, elk jaar met 

Pasen, 5¾ Hollandse gulden of de waarde te betalen. Ze zullen alle onraad, 

behorend bij 10 hont land van voornoemde Willelmus, in Lith, waarvan 7 hont 

ter plaatse gnd die Nederste Hoeve en 3 hont ter plaatse gnd die Oester 

Beemde, deze 6 jaar onderhouden, met uitzondering van de maasdijken die bij 

deze 10 hont behoren. De huurders zullen elk jaar 2 penning cijns betalen 

aan het kapittel van Luik. 

 

Jacobus die Vleminc de Lijt Andreas eius filius promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Willelmo filio quondam Walteri dicti 

Wellen de {afgescheurd} ad spacium sex annorum proxime futurorum anno 

quolibet dictorum sex annorum (dg: sex) quinque (dg: Gelres) #Hollant# 

gulden et tres quartas partes unius g[ulden] seu valorem pasche et primo 

termino pasche proxime et quod ipsi omnia onera dicta onraet spectantia 

ad decem hont terre dicti (dg: Jacobi) #Willelmi# sitis in parochia de 

Lijt de quibus septem hont in loco dicto die Nederste Hoeve et III hont 

terre in loco dicto die Oester Beemde dictis sex annis durantibus in bona 

(dg: -.) disposicione observabunt exceptis (dg: dic) aggeribus (dg: 

dicti) Mose ad dicta X hont terre spectantibus hoc eciam addito quod ipsi 

conductores solvent quolibet dictorum sex annorum (dg: unum) #duos# 

denarios census capitulo Leodiensi ex premissis solvendos terminis (dg: 

ad) solucionis ad hoc (dg: .) debitis. Testes Tijt et Arnoldus datum (dg: 

quinta post) in octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 451r 02 do 20-06-1392. 

Johannes zv Ghibo Sceijvel beloofde aan Godefridus zvw Godefridus Sceijvel 

18 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

(dg: Godefridus) #Johannes# filius Ghibonis Sceijvel promisit Godefrido 

filio quondam (dg: Gobelin) Godefridi Sceijvel (dg: CL XVIII) #XVIII# 

Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 451r 03 do 20-06-1392. 

Marcelius zvw Johannes die Snider van Stripe verkocht aan Ludekinus zvw 

Cristianus met den Ymen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in den Nosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, in Zeelst, 

tussen Yda van den Horenvenne enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met 1 penning cijns en een pacht. 

 

Marcelius filius quondam Johannis die Snider de Stripe hereditarie 

vendidit Ludekino filio quondam Cristiani met den Ymen hereditariam 

paccionem dimidiii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de Zeelst inter hereditatem Yde van den Horenvenne ex 
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uno et inter (dg: hereditatem communem) communitatem ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu) 

uno denario census et paccione exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 451r 04 do 20-06-1392. 

Petrus Emonts soen verkocht aan Marcelius gnd Zeel Wouters soen van Berchen 

2 morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd op die Meet, tussen Godefridus 

Andries soen enerzijds en erfgoed van het klooster van Berna anderzijds, 

belast met 1 penning cijns. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Petrus Emonts soen duo iugera terre sita in parochia de Berchen ad locum 

dictum op die Meet inter hereditatem Godefridi Andries soen ex [uno] et 

inter hereditatem conventus de Berna ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Marcelio dicto Zeel Wouters 

soen de Berchen promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

denario census exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 451r 05 do 20-06-1392. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit (dg: d). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 451r 06 do 20-06-1392. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Ghibo Kesselman de jongere een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Jacobus Meelman beloofd had aan 

eerstgenoemde Jacobus, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een 

huis met ondergrond en tuin achter het huis, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, over de stroom en achter het woonhuis van wijlen Ghisbertus 

Maechelini, buiten de oude stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Stierken enerzijds en erfgoed van wijlen Mechtildis gnd Berwouts 

anderzijds, (2) de helft van de oude stadsmuur, gelegen aan het eind van 

voornoemd huis, (3) het recht een weg te mogen gebruiken, die afgescheiden 

is van het erfgoed van voornoemde wijlen Ghisbertus Maechelini, welke weg 

loopt vanaf de Orthenstraat, naast erfgoed van voornoemde wijlen Mechtildis 

Berwouts, naar de gemene stroom, en vanaf de gemene stroom naar voornoemde 

oude stadsmuur, overal 10 voet breed, (4) het recht een brug te mogen 

gebruiken over voornoemde stroom en een trap aldaar. 

 

Jacobus Stevens soen hereditarium censum trium librarum monete quem 

Jacobus Meelman promisit se daturum et soluturum primodicto Jacobo 

hereditarie Remigii de et ex domo cum suis fundo et orto retro eandem 

domum sito sitis in Busco in vico Orthensi ultra aquam ibidem currentem 

et retro domum habitationis quondam Ghisberti Maechelini extra antiquum 

murum oppidi de Busco ibidem inter hereditatem quondam Johannis Stierken 

ex uno et inter hereditatem quondam Mechtildis dicte Berwouts ex alio et 

ex medietate antiqui muri siti ad finem dicte domus atque ex jure utendi 

quadam via sumpta de hereditate dicti quondam Ghisberti Maechelini que 

via tendit a dicto vico Orthensi contigue iuxta hereditatem dicte quondam 

Mechtildis Berwouts usque ad communem aquam ibidem currentem (dg: te) ab 

huiusmodi communi aqua usque ad dictum murum antiquum et (dg: q) que via 

continet ubique decem pedatas in latitudine necnon ex pleno jure utendi 

ponte consistente ibidem supra dictam aquam atque gradu ibidem prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Ghiselberto) Ghiboni Kes[sel]man 

juniori cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 451r 07 do 20-06-1392. 

Jacobus Stevens soen beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 14 Gelderse 
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gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Jacobus Stevens soen promisit Ghiboni Kesselman juniori XIIII Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 451r 08 do 20-06-1392. 

Godefridus van Milheze zvw Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal 

verkocht aan Lambertus gnd van Lijesel een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren, gaande uit (1) alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal, 

in Bakel, waarin wijlen voornoemde Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal 

was overleden, en die nu aan voornoemde verkoper behoren, (2) 1 bunder 

beemd, in Deurne, ter plaatse gnd in Geen Herren Broek, naast Johannes 

Coman Willems soen, welke bunder jaarlijks gedeeld wordt tegen eenzelfde 

erfgoed van voornoemde Johannes Coman, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Godefridus de Milheze filius quondam Godefridi filii naturalis quondam 

Godefridi de Sceepstal hereditarie vendidit Lamberto dicto de Lijesel 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Doerne tradendam ex omnibus 

hereditatibus dicti quondam Godefridi filii (dg: q) naturalis quondam 

Godefridi de Sceepstal sitis in parochia de Bakel in quibus bonis idem 

quondam Godefridus filius naturalis dicti quondam Godefridi de Sceepstal 

decessit et nunc ad dictum venditorem spectantibus item ex (dg: quodam 

prato sito in) uno bonario prati sito in parochia de Doerne in loco dicto 

in Gheen Herren Broec iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem (dg: h 

Willelmi) Johannis Coman (dg: f) Willems soen et ?!quoddam bonarium prati 

annuatim dividitur contra (dg: te) eandem hereditatem eiusdem Johannis 

Coman (dg: Willems soen) ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis 

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

 

BP 1179 p 451r 09 do 20-06-1392. 

De broers Theodericus en Henricus, kvw Cristianus van den Hoevel, 

verkochten aan Petrus Emonts soen de helft in 5 en 6 schreden erfgoed, in 

Nuland, ter plaatse gnd Groot Nieuwland, tussen Henricus van Hees enerzijds 

en Henricus Ysvogel anderzijds, strekkend vanaf de tuin van Volpkinus 

Stevens soen tot aan de sloot gnd de Hoef Grave, belast met de onraad. 

 

(dg: Petrus Emonts soen) #Theodericus et Henricus fratres liberi quondam 

Cristiani van den Hoevel# medietatem ad se spectantem in quinque et sex 

passibus dictis screden hereditatis sitis in parochia de Nuwelant ad 

locum dictum Groet Nuwelant inter hereditatem Henrici de Hees ex uno et 

inter hereditatem Henrici Ysvogel ex alio (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit P) tendentibus ab ort[o] Volpkini Stevens soen usque ad fossatum 

dictum den Hoef Grave ut dicebant hereditarie vendiderunt Petro Emonts 

soen promittentes super omnia [warandiam] et obligationem deponere 

exceptis (dg: oneribus dictis onraet exinde de ad h aggeribus et gr 

aqueductibus fossatis et slusis exinde solv ad hanc spectan[tibus]) 

exceptis oneribus dictis onraet ad hanc de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 451r 10 ±do 20-06-1392. 

Walterus Meijnen soen verkocht aan Johannes zvw Petrus Broc (1) een stuk 

land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Gesel, tussen kv Johannes gnd van der 

Rijt enerzijds en Willelmus gnd Berkelman anderzijds, (2) een stuk land, 

aldaar, tussen voornoemde Willelmus Berkelman enerzijds en voornoemde 

Walterus Meijnen soen anderzijds, (3) een stuk beemd, aldaar, tussen 

Henricus van der Rijt enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds, (4) een 

stuk beemd, aldaar, tussen voornoemde Henricus van der Rijt enerzijds en 
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Lambertus van der Rijt anderzijds, aan hem verkocht door de broers 

Lambertus, Arnoldus en Johannes, kv Walterus Doerman, en Henricus gnd 

Tielmans soen. 

 

Walterus Meijnen soen peciam terre sitam in parochia de Helvoert in loco 

dicto Ghesel inter hereditatem liberorum Johannis dicti van der (dg: .) 

Rijt ex [uno et inter] hereditatem Willelmi dicti Berkelman ex alio atque 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Willelmi Berkelman ex 

uno et inter hereditatem dicti Walteri Me[ijnen] soen ex alio atque 

peciam prati sitam ibidem inter hereditatem Henrici van der Rijt ex uno 

et inter hereditatem dicti Willelmi ex alio necnon peciam prati sitam 

ibidem inter hereditatem dicti Henrici van der Rijt ex uno et inter 

hereditatem Lamberti van der Rijt ex alio venditas sibi a Lamberto 

Arnoldo et Johanne fratribus [liberis] Walteri Doerman et Henrico dicto 

Tielmans soen prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Petri Broc supportavit cum litteris et jure (dg: .) promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 451r 11 ±do 20-06-1392. 

Walterus zv Maria gnd Meijne verkocht aan Johannes zvw Petrus Broc een huis 

en tuin met toebehoren in Helvoirt, ter plaatse gnd Gesel, beiderzijds 

tussen Elizabeth gnd Hessels, aan hem verkocht door Lambertus zv Johannes 

gnd Enghelberen soen. 

 

Walterus filius Marie dicte Meijne domum et ortum cum suis attinentiis 

universis sitos in parochia de Helvoert in loco dicto Ghes[el inter 

hereditatem] Elizabeth dicte Hessels ex utroque latere coadiacentem 

venditos sibi a Lamberto filio Johannis dicti Enghelberen soen (dg: ?p) 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Petri Broc 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 451r 12 ±do 20-06-1392. 

Voornoemde Walterus zv Maria gnd Meijne droeg over aan Johannes zvw Petrus 

Broc een helft van alle goederen, erfgoederen en b-erfpachten, die aan 

Johannes gnd van Dorne zvw Hessello van Dorne gekomen waren, eerst na 

overlijden van voornoemde Hessello en vervolgens na overlijden van zijn 

moeder Elizabeth, welke helft voornoemde Walterus verworven had van 

voornoemde Johannes van Dorne. 

 

Dictus Walterus (dg: medietatem) unam medietatem omnium (dg: bonorum) 

singulorum bonorum hereditatum et paccionum Johanni dicto van Dorne filio 

quondam [Hessellonis van] Dorne de morte dicti Hessellonis prius et 

postea de morte Elizabeth sue matris successione advolutam quocumque 

locorum et in quibuscumque paro[chiis si]tis quam medietatem huiusmodi 

bonorum omnium et singulorum dictus Walterus erga dictum Johannem de 

Dorne acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit (dg: dicto) Johanni 

filio quondam [1Petri] Broc promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

1179 mf8 A 04 p. 452. 

 in octavis sacramenti: donderdag 20-06-1392. 

 Sexta post octavas sacramenti: vrijdag 21-06-1392. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 22-06-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis junii in die vigilie 

  nativitatis Johannis baptiste: zondag 23-06-1392. 

 

BP 1179 p 452v 01 ±do 20-06-1392. 

Walterus zv Maria gnd Meijne droeg over aan Johannes zvw Petrus gnd Broc 

een stukje erfgoed, in Helvoirt, ter plaatse gnd Gesel, achter de tuin van 

                         
1 Aanvulling op basis van BP 1179 p 451r 10. 
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Johannes gnd Enghelberen soen, welk stukje voornoemde Walterus verworven 

had van Lambertus zv Johannes gnd Enghelberen soen. 

 

Walterus filius Marie dicte Meijne particulam hereditatis sitam in 

parochia de Helvoert ad locum dictum Ghesel retro ortum Johannis dicti 

Enghel[beren] soen quam particulam hereditatis dictus Walterus erga 

Lambertum filium Johannis dicti Enghelberen soen (dg: ut dicebat) 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni [filio] quondam 

Petri dicti Broc promittens ratam servare et obligationem (dg: de) ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 452v 02 ±do 20-06-1392. 

Johannes van Leemputten zvw Gerardus van Leemputten verkocht aan Willelmus 

van Zelant een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Gemonde, in het huis van de koper, te leveren, gaande uit goederen, die aan 

voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen 

onder Boxtel, ter plaatse gnd Leemputten, reeds belast met lasten. 

Voornoemde koper Willelmus en zijn huidige vrouw Elizabeth, of de 

langstlevende, zal de pacht bezitten; na overlijden van hen beiden gaat de 

pacht naar kv voornoemde koper. 

 

Johannes de Leemputten filius quondam Gerardi de Leemputten hereditarie 

vendidit Willelmo de Zelant hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Ghemonden in (dg: dicto) domo dicti emptoris tradendam ex omnibus bonis 

dicto venditori de morte quondam suorum parentum [successione] advolutis 

quocumque locorum (dg: ..) infra parochiam de Bucstel in (dg: loco) loco 

dicto Leemputten sitis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere #ex! oneribus [exinde] solvendis# et sub (dg: tali) condicione 

quod dictus Willelmus emptor et Elizabeth eius presens uxor ac eorum 

alter diutius vivens dictam paccionem ad suam vitam integraliter 

possidebit post eorundem Willelmi et Elizabeth eius uxoris amborum 

decessum ad liberos dicti emptoris hereditarie devolvendam. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 452v 03 vr 21-06-1392. 

Joest Bruijstens beloofde aan de secretaris, tbv Egidius zv Theodericus van 

der Wagen, 20 Gelderse gulden, 33 plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

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

 

Joest Bruijstens promisit mihi ad opus Egidii filii Theoderici van der 

Wagen XX Gelre gulden vel pro quolibet XXXIII placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum sexta post octavas 

sacramenti. 

 

BP 1179 p 452v 04 ±vr 21-06-1392. 

Gerardus van Hees zvw Gerardus van Hees beloofde aan Jacobus van den Hoevel 

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

1392) te betalen. 

 

Gerardus de Hees filius quondam Gerardi de Hees promisit Jacobo van den 

Hoevel XXIX Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 452v 05 ±vr 21-06-1392. 

Reijnkinus Loeden en Johannes Hoen beloofden aan Gheerlacus gnd Gheerlof 

Jans soen van Amsterdam 30 Hollandse gulden of de waarde, direct na 

overlijden van Aleidis Goetkijnts te betalen. 

 

Reijnkinus Loeden Johannes Hoen promiserunt Gheerlaco dicto Gheerlof Jans 

soen de Amsterdam XXX Hollant gulden vel valorem immediate post vitam 
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Aleidis Goetkijnts persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 452v 06 ±vr 21-06-1392. 

Theodericus zvw Cristianus van den Hoevel, zijn broer Henricus, Egidius zv 

Theodericus van der Waghen en Petrus van Baescot beloofden aan voornoemde 

Gheerlof 30 Hollandse gulden of de waarde, direct na overlijden van Aleidis 

Goetkijns te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Cristiani van den Hoevel Henricus eius frater 

Egidius filius Theoderici van der Waghen et Petrus de Baescot promiserunt 

dicto Gheerlof XXX Hollant gulden vel valorem immediate post vitam 

Aleidis Goetkijns persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 452v 07 ±vr 21-06-1392. 

Nicholaus zvw Reijnerus metten Crommen Halse, zijn zoon Franco, Agnes dv 

voornoemde Nicholaus, Johannes van Andel en Henricus Osse, szv voornoemde 

Nicholaus, beloofden aan Reijnkinus Loden, Johannes Hoen, Theodericus zvw 

Cristianus van den Hoevel, zijn broer Henricus, Egidius zv Theodericus van 

der Wage en Petrus van Baescot, dat zij niet in bezit zullen nemen noch 

verkopen of vervreemden, de goederen, die Aleidis Goetkijnt zal nalaten, 

voordat ze voornoemde Reijnkinus, Johannes en andere overlevende 

medeschuldenaars hebben ontlast van 60 gulden, die zij, verscheiden, aan 

voornoemde Gheerlof hadden beloofd. De brief overhandigen aan Reijnkinus en 

Theodericus van den Hoevel. 

 

Nicholaus filius quondam Reijneri metten Crommen Halse Franco eius filius 

Agnes (dg: eius) filia dicti Nicholai #cum tutore# Johannes de Andel et 

Henricus Osse generi dicti Nicholai promiserunt super omnia Reijnkino 

Loden Johanni Hoen Theoderico filio quondam Cristiani van den Hoevel 

Henrico suo fratri Egidio filio Theoderici van der Wage et Petro de 

Baescot quod ipsi Nicholaus et eius liberi et generi bona que Aleidis 

Goetkijnt post se relinquet non apprehendent nec vendent neque alienabunt 

nisi prius dicti Nicholaus et eius liberi predictos Reijnkinum Iohannem 

et alios supravivos #condebitores# quitaverint de LX (dg: gu.) #gulden# 

quos ipsi divisim dicto Gheerlof promiserant. Testes datum supra. Detur 

Reijnkino et (dg: Henrico) Theoderico van den Hoevel. 

 

BP 1179 p 452v 08 za 22-06-1392. 

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

uit aan Johannes Boeghaert zvw Johannes Boeghaert de helft in 5 morgen 

land, in Rosmalen, tussen Winricus Screijnmaker enerzijds en wijlen 

Theodericus van Megen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat {niet vermeld}, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). Slechts op te geven met de 

volle pacht en 2 mud rogge. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Ade investiti olim ecclesiarum 

de Orthen et de Busco medietatem ad se spectantem in quinque jugeribus 

[?terre] sitis in parochia de Roesmalen inter hereditatem Winrici 

Screijnmaker ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici de Megen ex 

alio ?ut [dicebat dedit] ad paccionem Johanni Boeghaert filio quondam 

Johannis Boeghaert ab eodem pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure! danda p[rimodicto] Johanni ab altero purificationis et 

pro primo ultra annum ex dicta medietate promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et [non resignabit] nisi cum 

plena paccione et duobus modiis siliginis. Testes Willelmus et Tijt datum 

sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1179 p 452v 09 za 22-06-1392. 

Nicholaus zvw Reijnerus metten Crommen Halse, zijn kinderen Franco en 

Agnes, en zijn schoonzoons Johannes van Andel en Henricus Osse gaven de 
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andere helft uit aan voornoemde Johannes Boeghaert; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar (ma 02-02-1394), te leveren aan voornoemde Nicholaus en 

na zijn overlijden aan zijn kinderen Franco, Agnes, Reijnerus en Beatrix en 

Johannes van Andel en Henricus Osse. Voornoemde Reijnerus en Beatrix, kv 

voornoemde Nicholaus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, hiermee 

instemmen. Slechts op te geven met de volle pacht en 2 mud rogge. 

 

Nicholaus filius quondam Reijneri metten Crommen Halse Franco et Agnes 

eius liberi #Johannes de Andel et Henricus Osse [eius generi]# cum tutore 

alteram medietatem [ut] supra dederunt ad pactum Johanni Boeghaert 

predicto ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis (dg: danda ipsis ab altero purificationis et pro primo 

ultra annum promittens cum tutore) danda dicto Nicholao ad eius vitam et 

post eum Franconi [Agneti] Reijnero et Beatrici eius liberis Johanni de 

Andel et Henrico Osse ab altero (dg: Re) purificationis et pro primo 

ultra annum ex predicta m[edietate] promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem et quod ipsi dictos Reijnerum et 

Beatricem liberos dicti Nicholai [quamcito ad] annos pervenerint dicte 

donacioni facient consentire etc et alter repromisit ex premissis et non 

resignabit nisi cum ple[na paccione] et cum duobus modiis siliginis ut 

supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 452v 10 za 22-06-1392. 

Godefridus van Os zvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder verkocht 

aan Rodolphus van den Brekelen een stuk land, in Gestel bij Herlaar, ter 

plaatse gnd op Hezeakker, naast de plaats gnd die Put, tussen Nijcholaus 

gnd Puijllinnen soen enerzijds en voornoemde Rodolphus anderzijds, met een 

eind strekkend aan hr Theodericus Rover en met het andere eind aan 

voornoemde Rodolphus. 

 

Godefridus (dg: filius) de Os filius quondam Theoderici filii quondam 

domini Godefridi de Os militis peciam terre sitam in parochia de Gestel 

prope Herlaer in loco dicto (dg: Put) op Hezeacker iuxta locum dictum die 

Put inter hereditatem Nijcholai dicti Puijllinnen soen ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi van den Brekelen ex alio (dg: ..) tendentem cum uno 

fine ad hereditatem domini Theoderici Rover (dg: cum cum uno f) et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Rodolphi ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Rodolpho promittens super habita et (dg: w) habenda 

warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et Neijnsel datum 

sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1179 p 452v 11 za 22-06-1392. 

Henricus van Loen korenkoper droeg over aan Alardus Reijmbouts soen van 

Alem een b-erfcijns van 1 oude Franse schild, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin van Johannes zvw Arnoldus gnd Man van Alem, 

in Alem, tussen Baudekinus van Alem enerzijds en Henricus Godevarts soen 

anderzijds, (2) 1 morgen land, aldaar, achter voornoemde tuin, naast 

Elizabeth dvw Godefridus gnd Crudenneer, (3) een hofstad, aldaar, tussen 

voornoemde Elizabeth enerzijds en Petrus gnd Engbrechts soen anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door voornoemde Johannes zvw Arnoldus gnd 

Man. 

 

Henricus de Loen emptor bladi hereditarium censum unius (dg: de) aurei 

denarii antiqui communiter scilt vocati monete regis Francie boni auri et 

iusti p[onderis] solvendum hereditarie Martini ex domo et (dg: .) orto 

(dg: ipsius) Johannis filii quondam Arnoldi dicti Man de Alem sitis in 

parochia de Alem inter hereditatem Baudekini de Ale[m] ex uno et inter 

hereditatem Henrici Godevarts soen ex alio atque ex uno iugero terre sito 

ibidem retro ortum predictum iuxta hereditatem Elizabeth filie quondam 

Godefridi dicti Crudenneer insuper ex quodam domistadio sito ibidem inter 
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hereditatem Elizabeth predicte ex uno et inter hereditatem Petri dicti 

Engbr[echts] soen ex alio venditum sibi a dicto Johanne filio quondam 

Arnoldi dicti Man prout in litteris hereditarie supportavit Alardo 

Reijmbouts soen de Alem cum litteris [et jure] promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1179 p 452v 12 za 22-06-1392. 

Alardus gnd Reijmbouts soen van Alem verkocht aan Henricus van Loen 

korenkoper een n-erfcijns van 1 oude Franse schild, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1393), gaande uit een huis, 

tuin en geheel erfgoed van Arnoldus gnd Mans, in Alem, binnendijks en 

buitendijks, uitgezonderd de gemeinten, die voornoemde Arnoldus daar had, 

welk huis, tuin en erfgoed voornoemde verkoper gerechtelijk gekocht had van 

Johannes Koijt. 

 

Alardus (dg: filius) dictus Reijmbouts soen de Alem hereditarie vendidit 

(dg: Jo) Henrico de Loen emptori (dg: bladi) hereditarium censum unius 

aude scilt monete Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum ex domo 

et orto ac tota hereditate Arnoldi dicti Mans sitis in parochia de Alem 

infra aggerem et extra aggerem exceptis communitatibus quas idem (dg: Ad) 

Arnoldus (dg: q) ibidem habuit quos domum ortum ac totam hereditatem 

dictus venditor erga #Johannem# Koijt per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisiverat prout in litteris promittens 

super omnia warandiam et (dg: ob) sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 452v 13 zo 23-06-1392. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen uiterlijk met Kerstmis over een jaar 

(do 25-12-1393), met 7 oude schilden. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van schepenen en Rodolphus van den Broec?. 

 

Et poterit redimere dictum censum infra hinc et a festo nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum semper dicto spacio pendente cum septem 

aude scilde seu valorem quam oppidum de Busco capiet et solvet tempore 

redempcionis promittens ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis 

et Rodolpho van den Broe[c?] anno nonagesimo secundo mensis junii (dg: d) 

in die vigilie nativitatis Johannis baptiste hora complete. 

 

BP 1179 p 452v 14 zo 23-06-1392. 

Voornoemde Alardus beloofde aan Henricus Loenman 3 oude Franse schilden of 

de waarde, met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393) te betalen. 

 

[D]ictus Alardus promisit super omnia Henrico Loenman tres aude scilde 

Francie seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf8 A 05 p. 453. 

 in vigilia nativitatis Johannis: zondag 23-06-1392. 

 in crastino nativitatis Johannis: dinsdag 25-06-1392. 

 

BP 1179 p 453r 01 zo 23-06-1392. 

Lucas van Erpe zvw Leonius van Ponsendale beloofde aan Willelmus van 

Laervenne 600 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Leonii de Ponsendale promisit super habita 

et habenda Willelmo de Laervenne sexcentos Hollant gulden seu valorem ad 

voluntatem persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum in vigilia 

nativitatis Johannis. 
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BP 1179 p 453r 02 zo 23-06-1392. 

Vervolgens beloofde voornoemde Willelmus van Laervenne aan voornoemde Lucas 

het geld niet te manen, zolang Lucas leeft. Zou het gebeuren dat Elizabeth 

dv voornoemde Willelmus intussen, vóór voornoemde Lucas, zou overlijden, 

dan zullen voornoemde Lucas en zijn goederen ontlast zijn van voornoemde 

belofte. Zou voornoemde Elizabeth leven, na overlijden van voornoemde 

Lucas, dan wordt het geld belegd in erfgoederen in Den Bosch of onder de 

villicacio van Den Bosch, welke erfgoederen voornoemde Elizabeth zal 

bezitten, zolang ze leeft. Na overlijden van voornoemde Elizabeth gaan dan 

die erfgoederen naar erfg van voornoemde Lucas. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Willelmus de Laervenne promisit #super 

omnia# dicto Luce quod ipse Willelmus dictam pecuniam non monebit quamdiu 

dictus Lucas vixerit in humanis eciam si contingat Elizabeth filiam dicti 

Willelmi (dg: viveret in humanis) decedere ante decessum dicti Luce 

extunc dictus Lucas et eius bona a promissione (dg: d) predicta et a 

solucione dicte pecunie erit! quiti et [abs]oluti eciam si contingat 

dictam Elizabeth vivere in humanis post decessum dicti Luce extunc dicta 

pecunia exponetur et convertetur pro (dg: hereditate) hereditatibus seu 

bonis hereditariis sitis in Busco seu infra villicacionem de Busco quas 

hereditates et bona ut sic cum dicta pecunia acquirenda dicta Elizabeth 

habebit et possidebit quamdiu ipsa vivet in humanis et non ultra post 

eiusdem Elizabeth decessum ad heredes dicti Luce devolvendas. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 453r 03 di 25-06-1392. 

Henricus Noel nzv Henricus gnd Hegart van den Gasthuze verkocht aan 

Johannes van Zelant zv Willelmus van Zelant een n-erfpacht van ½ 

{hoeveelheid niet vermeld} rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Nederbrake, in Vught Sint-Petrus, 

tussen Hubertus Jordens soen enerzijds en wijlen Petrus Eijfeleer 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

-. 

Henricus Noel filius (dg: qu He #filius) naturalis# Henrici dicti Hegart 

van den Gasthuze hereditarie vendidit Johanni de Zelant filio Willelmi de 

Zelant hereditariam paccionem dimidii siliginis! mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

#dicta Nederbrake# sita in parochia de Vucht sancti Petri (dg: ..) inter 

hereditatem Huberti Jordens soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Petri Eijfeleer ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Arnoldus datum (dg: q) in crastino 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 453r 04 di 25-06-1392. 

Aleijdis wv Johannes Noden en haar dochter Katherina verkochten aan 

Katherina wv Gerardus Ketelere van Tiel een erfcijns2 van 40 schelling 

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

gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes Noden, in Den 

Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Gerardus van Enghelen enerzijds 

en erfgoed van Gerardus van Muden anderzijds, reeds belast met een erfcijns 

van 45 schelling voornoemd geld aan het klooster Porta Celi. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis Noden (dg: cum tutore) Katherina eius 

filia cum tutore hereditarie vendiderunt Katherine relicte quondam 

Gerardi (dg: Kath) Ketelere de Tiel hereditarium censum XL solidorum 

                         
2 Zie → BP 1182 p 477r 03 do 16-06-1401 (1), deling van goederen waaronder 

deze erfcijns. 
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monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area (dg: sita s in Busco ul) dicti quondam Johannis Noden sita in 

Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Gerardi de Enghelen ex uno 

et inter hereditatem Gerardi de Muden (dg: d) ex alio promittentes cum 

tutore super habita #et habenda# (dg: omnia) warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu XLV solidorum dicte 

monete conventui de Porta Celi exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes Tijt et Arnoldus datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 453r 05 di 25-06-1392. 

Petrus en Petra, kvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, en Reijnerus zvw 

Johannes Nolleken beloofden aan Johannes van Enode, gedurende 10 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Jan (24-06) 12 oude schilden3 of de 

waarde die de stad zal nemen en geven etc te betalen. 

 

Petrus et Petra liberi quondam Goeswini Moedel de (dg: L..) Lapidea! et 

Reijnerus filius quondam (dg: ...) Johannis Nolleken promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Johanni de Enode ad spacum X annorum 

datum presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum X annorum 

XII aude scilde seu valorem quam oppidum capiet et (dg: capiet) #dabit# 

etc nativitatis Johannis et primo termino nativitatis Johannis proxime 

futurum. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 453r 06 di 25-06-1392. 

Arnoldus nzv hr Johannes Wautgheri van Lijttoijen priester en Henricus die 

Reijgher beloofden aan Jacobus van Os wollenklerenwever 14 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Severinus aanstaande (wo 23-10-1392) te betalen. 

 

Arnoldus filius (dg: d) naturalis domini Johannis Wautgheri (dg: p) de 

Lijttoijen presbitri et Henricus die Reijgher promiserunt Jacobo de Os 

textori laneo[rum] XIIII Gelre gulden seu valorem ad festum Severini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 453r 07 di 25-06-1392. 

Gerardus van Berkel zvw Nijcholaus van Berkel zvw Gerardus van Berkel 

verkocht aan Johannes van Bladel 4 mud 6 zester rogge, Bossche maat, 

b-erfpacht, die wijlen voornoemde Nijcholaus van Berkel met Lichtmis in Den 

Bosch beurde, gaande uit (1) een erfgoed dat was van wijlen voornoemde 

Nijcholaus, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Esbeek, welk erfgoed wijlen 

voornoemde Nijcholaus van Berkel in pacht had uitgegeven aan Arnoldus van 

de Einde zvw Jutta, voor voornoemde 4 mud 6 zester rogge, (2) 1 mud rogge, 

Bossche maat, erfpacht, gaande uit een erfgoed van voornoemde Arnoldus van 

de Einde, gelegen bij Westric, in Hilvarenbeek, op 15 lopen rogge geschat, 

welke mud rogge voornoemde Arnoldus mede tot onderpand had gesteld, welke 

pacht van 4 mud 6 zester nu aan hem behoort. 

 

Gerardus de Berkel filius quondam Nijcholai de Berkel filii quondam 

Gerardi de Berkel (dg: hereditarium) quatuor modios et sex sextaria 

siliginis mensure de (dg: B) Buscoducis hereditarie paccionis quos dictus 

quondam Nijcholaus (dg: sol) de Berkel solvendos habuit hereditarie 

purificationis et in Busco tradendos de et ex hereditate que fuerat dicti 

(dg: Nij) quondam Nijcholai sita in parochia de Hildewarenbeke in loco 

dicto Esbeke (dg: quas hereditates dictus) quam hereditatem dictus 

quondam Nijcholaus de Berkel dederat ad hereditarium pactum Arnoldo de 

Fine filio quondam Jutte scilicet pro dictis quatuor modiis et sex 

sextariis siliginis dicte (dg: p) mensure hereditarie paccionis atque de 

et ex uno modii! siliginis dicte mensure hereditarie paccionis solvendo 

(dg: hereditarie et) hereditarie #et# recipiendo ex hereditate dicti 

                         
3 Zie → BP 1181 p 593r 01 di 23-12-1399, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Arnoldi de Fine sita apud Westric in dicta parochia de Hildewarenbeke ad 

receptionem quindecim lopinorum (dg: lop) siliginis annuatim in semine 

(dg: estimatu) estimata quod modium siliginis hereditarie paccionis 

dictus Arnoldus dicto quondam Nijcholao simul cum primodicta hereditate 

dicti quondam Nijcholai (dg: sita) #pro solucione dicte paccionis# ad 

pignus imposuerat prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Bladel #supportavit cum litteris 

et jure# promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et (dg: suorum dicti quondam Nijcholai de B) 

sui patris et quorumcumque heredum dicti quondam Nijcholai deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 453r 08 di 25-06-1392. 

Gerardus van Berkel zvw Nijcholaus van Berkel verkocht aan Johannes van 

Bladel bakker een b-erfcijns van 40 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 

16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit erfelijke goederen van Margareta gnd van de 

Einde en haar kinderen Margareta, Hilla en Henricus, welke cijns wijlen 

voornoemde Nijcholaus van Berkel gekocht had van voornoemde Margareta van 

de Einde, Margareta, Hilla en Henricus, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

(dg: Dictus) Gerardus de Berkel filius quondam Nijcholai de Berkel 

hereditarium censum XL solidorum grosso Turonensi etc pro XVI denariis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in 

festo (dg: P) Martini hyemalis de et ex bonis hereditariis Margarete 

dicte de Fine Margarete et Hille eius [filiarum] et Henrici primodicte 

Margarete filii omnibus et singulis in locis consistentibus sitis! quem 

censum dictus quondam Nijcholaus de Berkel erga dictos Margaretam de Fine 

Margaretam et Hillam eius filias et Henricum filium eiusdem Margarete 

primodicte emendo acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie ve) et 

quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni de Bladel 

pistori (dg: pro) supportavit cum litteris et jure promittens ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 453r 09 di 25-06-1392. 

Gerardus van Berkel verkocht aan ....... ......., tbv zijn broer hr 

Henricus van Berkel, (1) de windmolen waarin olie wordt geperst, in Vught 

Sint-Lambertus, met ondergrond en toebehoren, (2) de helft in de windmolen, 

waarin koren wordt gemalen, in Vught Sint-Lambertus, met ondergrond en 

toebehoren, (3) de windmolen, ter plaatse gnd Gelendonk, met ondergrond en 

toebehoren. 

 

Gerardus de Berkel molendinum venti cum quo oleum exprimitur dicti 

Gerardi sito! in parochia de Vucht sancti Lamberti cum suis #fundo# 

attinentiis et jure atque me[dietatem] ad se spectantem in molendino 

venti cum quo blada molinantur sito in (dg: p) dicta parochia de Vucht 

sancti Lamberti cum suis #fundo# attinentiis et jure atque molendinum 

venti #ad se spectans# (dg: cum suo fundo sit) sito! in loco dicto 

Gelendonc cum suis fundo jure et attinentiis universis ut dicebat 

hereditarie vendidit ....... ....... ad opus domini Henrici de Berkel sui 

fratris promittens warandiam et obligationem (dg: deponere exceptis 

oneribus annuatim exinde de jure solvendis). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 453r 10 di 25-06-1392. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint-Adomarus verkocht aan Godescalcus Arts 

soen (1) een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughter 

Akker?, tussen kvw Theodericus gnd Tijmmerman enerzijds en met een 

waterlaat anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus van Ghiessen en 

het water gnd die Dommel, met het recht in voornoemde waterlaat, over welk 

stuk land een gemene weg gaat, (2) een stuk land, gnd den Kiggen Akker, 

aldaar, tussen Eefsa Reijnkens enerzijds en Johannes ....... en Lana 
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Reijners anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Dommel, 

welke 2 stukken land aan voornoemde Petrus, gekomen waren na overlijden van 

zijn moeder Elizabeth, toen hij weduwnaar was. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri de Sancto Adomaro peciam terre sita! 

in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Vuchter Acker? inter 

hereditatem liberorum quondam Theoderici dicti Tijmmerman ex uno et !cum 

aquaductu dicto waterlaet ex alio (dg: simul cum vico tendente cum uno 

fine) #tendentem cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Ghiessen et# ad 

aquam dictam die Dommel simul cum toto jure ad dictam peciam terre 

spectante in dicto aquaductu (dg: atque p) et (dg: q) per quam peciam 

terre transit communis platea atque peciam terre dictam den Kiggen Acker 

sitam ibidem inter hereditatem Eefse Reijnkens ex uno et inter 

hereditatem Johannis ....... ....... et Lane Reijners ex alio tendentem 

cum uno fine ad dictam aquam die Dommel vocatam ut dicebat et quas duas 

pecias terre dictus Petrus sibi de [morte] quondam Elizabeth sue matris 

in sede viduitatis successione advolutas esse dicebat hereditarie 

vendidit Godescalco Arts soen promittens (dg: cum) super [habita et] 

haben[da] ....... ....... et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 453r 11 di 25-06-1392. 

Danijel Roesmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Danijel Roesmont prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 A 06 p. 454. 

 in crastino nativitatis Johannis: dinsdag 25-06-1392. 

 Tercia post nativitatis Johannis: dinsdag 25-06-1392. 

 quinta post nativitatis Johannis: donderdag 27-06-1392. 

 

BP 1179 p 454v 01 di 25-06-1392. 

Johannes zvw Jacobus van Enghelant droeg over aan hr Henricus Buc kanunnik 

van de Sint-Janskerk in Den Bosch een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Schild, tussen Arnoldus gnd Alarts soen enerzijds en Amelius van 

Diependijc en zijn medeërfgenamen anderzijds, strekkend vanaf de gemeint 

aldaar achterwaarts tot aan een sloot, die achter voornoemd stuk land 

gelegen is, tussen dit stuk land en de beemden van voornoemde hr Henricus 

Buc, met voornoemde sloot, aan voornoemde Johannes, bij wijze van 

erfwisseling, overgedragen door voornoemde hr Henricus Buc. Verkoper 

beloofde 6 penning cijns te betalen aan de heer van Helmond, zó dat hr 

Henricus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Johannes filius quondam Jacobi de Enghelant peciam terre sitam in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum die Scilt inter hereditatem Arnoldi 

dicti Alarts [soen] ex uno et inter hereditatem Amelii de Diependijc et 

eius (dg: h) coheredum ex alio tendentem a communitate ibidem retrorsum 

ad quendam fossatum situm retro dictam [peciam] terre inter (dg: 

hereditatem) eandem peciam terre et inter prata domini Henrici Buc 

canonici ecclesie beati Johannis in Busco ibidem sita simul eodem fossato 

supportatas dicto Johanni [a dicto] domino Henrico Buc in modum d...... 

hereditarie permutationis prius habite (dg: . inter) et facte inter 

dictos dominum Henricum et Johannem prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto domino Henrico [Buc] cum litteris et jure promittens 

#super habita et habenda# ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promisit insuper super omnia habita et habenda quod ipse sex 

denarios census domino de Helmont annuatim exinde solvendos [singulis 

annis taliter] dabit sic quod domino Henrico dampna exinde non eveniant. 

Testes Tijt et Arnoldus datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 454v 02 di 25-06-1392. 

Voornoemde Johannes zvw Jacobus van Enghelant verkocht aan hr Henricus Buc 
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kanunnik in Den Bosch (1) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Schild, tussen voornoemde hr Henricus Buc enerzijds en erfgoed van de kerk 

van Nuland anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen erfgoed van de 

kerk van Nuland enerzijds en Arnoldus Alarts soen anderzijds. Verkoper en 

zijn broers Lambertus en Jacobus beloofden lasten af te handelen. 

 

Dictus (dg: Joh) Johannes peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum die Scilt inter hereditatem domini Henrici Buc canonici 

Buscodiensis ex uno et inter [hereditatem] (dg: Arnoldi Alarts soen ex 

alio item peciam terre sitam ib) ecclesie de Nuwelant ex alio item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Alarts soen ex alio hereditarie vendidit domino 

Henrico Buc predicto promittens (dg: cum) et cum eodem Lambertus et 

Jacobus eius fratres indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 454v 03 di 25-06-1392. 

Lambertus zvw Jacobus van Enghelant verkocht aan hr Henricus Buc een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, 6 morgen groot, deels beemd en deels 

akker, in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen een gemene weg 

enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, (2) een huis en tuin, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, tussen Lambertus zvw Arnoldus van 

Enghelant enerzijds en Johannes van Enghelant zv Arnoldus anderzijds, (3) 2 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Nieuwe Heije, beiderzijds 

tussen erfgoed van voornoemde Johannes van Engelant, (4) ½ morgen land, 

aldaar, tussen laatstgenoemd erfgoed van Johannes van Engelant enerzijds en 

en een gemene weg anderzijds. Verkoper en zijn broers Johannes en Jacobus 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een b-erfpacht van 2½ mud 

rogge aan Wijnricus Screijnmaker. 

 

Lambertus filius quondam Jacobi de Enghelant hereditarie vendidit domino 

Henrico Buc hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco (dg: 

et) #ex# pecia terre sex iugera terre continente partim prati et partim 

terre arabilis sita in parochia de Berlikem in loco dicto die Hasselt 

inter (dg: here) communem plateam (dg: et in) ex uno et inter communem 

aqueductum ex alio item ex domo et orto dicti (dg: quondam Joh Jaco) 

venditoris sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum Engelant inter 

hereditatem (dg: d) Lamberti filii quondam Arnoldi de Enghelant ex uno et 

inter Johannis de Enghelant filii Arnoldi ex alio item (dg: duo) ex 

duobus (dg: et d) iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco 

dicto die Nuwe Heije inter hereditatem dicti Johannis de Engelant ex (dg: 

uno et inter ..) utroque latere coadiacentem atque ex dimidio iugero 

terre sito ibidem inter (dg: d) jamdictam hereditatem dicti Johannis (dg: 

J) de Engelant ex uno et inter communem plateam ex alio promittentes cum 

eo Johannes et Jacobus eius fratres ut debitores principales indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis Wijnrico 

Screijnmaker exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 454v 04 di 25-06-1392. 

Johannes zv Truda droeg over aan Egidius Coptiten 30 gulden pieter, aan hem 

beloofd door Willelmus gnd die Koc van Megen en Floerkinus toen rechter in 

Megen. 

 

Johannes filius Trude triginta aureos denarios communiter gulden peter 

vocatos promissos sibi a Willelmo dicto die Koc de Megen et Floerkino 

(dg: judex) judice protunc in Megen prout in litteris supportavit Egidio 

Coptiten cum litteris et jure (dg: pro). Testes Willelmus et Tijt datum 
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tercia post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 454v 05 do 27-06-1392. 

Theodericus die Koc zvw Johannes van Bucstel snijder verkocht aan Arnoldus 

die Bije zvw Johannes Zanders soen een stuk land, in Maren, ter plaatse gnd 

in de Grote Wert, tussen Hermannus Scut zv Henricus gnd Jonghe Heijn 

enerzijds en jkvr Jutta dvw Bertoldus van Hoesden anderzijds, met een eind 

strekkend aan de Maas. 

 

Solvit. 

Theodericus #die Koc# filius quondam Johannis de Bucstel sartoris (dg: 
?unam) peciam terre sitam in parochia de Maren in loco dicto #in# den 

Groten Wert inter Hermanni Scut filii Henrici dicti Jonghe Heijn ex uno 

et inter hereditatem domicelle Jutte filie quondam Bertoldi de Hoesden ex 

alio (dg: pro in) tendentem cum uno fine in Mosam ibidem ut dicebat (dg: 

h) in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo die Bije filio quondam Johannis Zanders soen promittens (dg: wa) 

super omnia warandiam (dg: et obligationem deponere) tamquam ab 

hereditate ab omni censu et aggere Mose libera et obligationem deponere. 

Testes Neijnsel et Arnoldus datum quin[ta] post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 454v 06 do 27-06-1392. 

Henricus gnd Scudrancke zvw Theodericus van Alphen wollenklerenwever droeg 

over aan Leonius gnd Raet vleeshouwer een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit alle erfgoederen van 

Stephanus zvw Ywanus vleeshouwer, in Gestel bij Herlaer, op de plaats gnd 

Hoge Straat, direct naast Denkinus van den Pettelaer, welke cijns 

voornoemde wijlen Theodericus van Alphen gekocht had van voornoemde 

Stephanus, en welke cijns na erfdeling aan voornoemde Henricus was gekomen. 

 

Henricus dictus Scudrancke filius quondam Theoderici de Alphen textoris 

laneorum hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum 

hereditarie [nativitatis] Domini et in Busco tradendum ex omnibus et 

singulis hereditatibus Stephani filii quondam Ywani carnificis sitis in 

parochia de Ghestel prope Herlaer super locum dictum communiter Hoghe 

Straet contigue iuxta hereditatem Denkini van den Pettelaer quem censum 

dictus quondam Theodericus de Alphen erga dictum [Ste]phanum emendo 

acquisiverat prout in litteris et (dg: q) qui census dicto Henrico 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 

coheredes cessit in partem prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Leonio dicto Raet carnifici cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et (verbeterd uit : ex) impeticionem ex 

parte [sui] et quorumcumque heredum dicti quondam Theoderici deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 454v 07 do 27-06-1392. 

Arnoldus van Os zvw Arnoldus van Os en Heijmericus van Alphen beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 40 Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392) te betalen, op straffe van 3. 

 

Arnoldus de Os filius quondam Arnoldi de Os et Heijmericus de Alphen 

promiserunt Philippo Jozollo etc XL Hollant gulden ad Remigii [proxime] 

futurum persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 454v 08 do 27-06-1392. 

Luijtgardis dvw Laurencius van den Bruggen gaf uit aan haar broer Johannes 

van den Bredeacker zvw voornoemde Laurencius (1) de helft in een huis en 

tuin, in Esch, tussen Albertus gnd Abe Didden soen enerzijds en Walterus 

Herbrechts soen anderzijds, (2) ¼ deel in een akker gnd Kapparts Akker, 

achter voornoemd huis gelegen, beiderzijds tussen voornoemde Walterus 

Herbrechts, (3) ¼ deel in een stuk land gnd dat Zeste Zeel, in Esch, tussen 
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Gertrudis van den Loe enerzijds en Margareta Voets anderzijds, (4) ¼ deel 

in een beemd gnd dat Klein Beemdeke, in Esch, tussen voornoemde Albertus 

gnd Abe Didden enerzijds en Johannes Vleminc anderzijds, (5) ¼ deel in de 

helft, die behoorde aan voornoemde wijlen Laurencius, in een beemd gnd in 

den Swemmel, in Esch, tussen de Aa enerzijds en Johannes gnd Godevarts soen 

en Cristianus Pauwels soen anderzijds, welke helft gedeeld wordt tegen de 

andere helft, (6) ¼ deel in een stuk land, in Esch, ter plaatse gnd op de 

Lange Akker, tussen Jutta van den Aker enerzijds en voornoemde Albertus gnd 

Abe Didden soen anderzijds, (7) de helft in een stuk land gnd dat Luttel 

Broekske, in Esch, tussen Johannes van Halle rademaker enerzijds en 

Johannes Ghiben soen anderzijds, (8) de helft in een stuk land gnd dat Bart 

Sot, in Esch, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Johannes Aleijten 

soen anderzijds, (9) de helft in een stuk land gnd dat Ypeldoornke, in 

Esch, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Johannes Aleijten soen 

anderzijds, (10) 1/6 deel in een huis en erf van voornoemde wijlen 

Laurencius, in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf de Vughterstraat, 

voor de huizinge van wijlen Arnoldus Berwout, naar de stadsmuur, tussen 

erfgoed van Johannes van Luijssel enerzijds en erfgoed van Mathijas 

Poijnnenborch anderzijds, (11) de helft in een b-erfcijns van 20 schelling 

(dg: geld) gemeen paijment, die voornoemde wijlen Lambertus beurde uit een 

erfgoed in Oirschot; de uitgifte geschiedde voor de lasten gnd onraad, en 

thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, en ½ steen vlas 

bereid tot de hekel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde {p.455} voornoemde Johannes van den Bredeacker tot 

onderpand (12) de helft in voornoemd stuk land gnd dat Luttel Broekske 

(=7), (13) de helft in voornoemd stuk land gnd dat Bart Sot (=8). 

 

Luijtgardis filia quondam Laurencii van den Bruggen cum tutore medietatem 

ad se spectantem in domo et orto sitis in parochia de Essche [inter] 

hereditatem Alberti dicti Abe (dg: de den) Didden soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: h) Walteri Herbrechts soen ex alio atque quartam partem 

ad se spectantem in quodam agro dicto Capparts Acker sito retro dictam 

domum inter hereditatem dicti Walteri Herbrechts soen ex utroque latere 

coadiacentem item quartam partem ad se spectantem in pecia terre dicta 

dat Zeste Zeel sita in predicta parochia inter hereditatem Gertrudis van 

den Loe ex uno et inter hereditatem Margarete Voets ex alio item quartam 

partem ad se spectantem in prato dicto dat Cleijn Beemdeken sito in dicta 

parochia inter hereditatem (dg: Alb) dicti Alberti dicti Abe Didden ex 

uno et inter hereditatem Johannis Vleminc ex alio item quartam partem ad 

se spectantem in medietate (dg: dicti) que ad dictum quondam Laurencium 

specta[verat?] in quodam prato dicto in den Swemmel sito in dicta 

parochia inter aquam die Aa vocatam ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Godevarts soen et Cristiani Pauwels soen ex alio (dg: item q) et 

que medietas dicti prati dividitur #?contra# reliquam medietatem eiusdem 

prati item quartam partem ad se spectantem in pecia terre sita in dicta 

parochia ad locum dictum op den Langhe Acker (dg: sita) inter hereditatem 

Jutte [van den] Aker ex uno et inter hereditatem dicti Alberti dicti Abe 

Didden soen ex alio item medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta 

dat Luttel Broexken sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis de 

Halle (dg: rofit) rotificis ex uno et inter hereditatem Johannis Ghiben 

soen ex alio item medietatem ad se spectantem in pecia (dg: prati dicta) 

terre dicta dat Bart Sot sita in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Johannis Aleijten soen 

ex alio item medietatem ad se spectantem in pecia terre (dg: dat d) dicta 

dat Ypeldoernken sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis Ghiben 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Ghiben) Aleijten soen ex 

alio item sextam partem ad se spectantem in domo et area dicti quondam 

Laurencii sita in Busco in vico (dg: te) tendente de platea Vuchtensi 

ante habitationem quondam Arnoldi Berwout versus murum oppidi de Busco 

inter hereditatem Johannis de (dg: Luij) Luijssel ex uno et inter 

hereditatem Mathije Poijnnenborch ex alio item medietatem ad se 
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spectantem in hereditario censu XX solidorum (dg: monete) communis 

pagamenti quem dictus quondam Lambertus solvendum habuit hereditarie ex 

hereditate sita in parochia de Oerscot dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni van den Bredeacker suo fratri filio dicti quondam Laurencii ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet exinde prius 

solvendis etc dandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Busco et pro (dg: ?uno) #dimidio# steen lini parati 

ad scalcrum dandis sibi ab alio [hereditari]e purificationis et in Busco 

ex premissis promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis dicte paccionis 

 

1179 mf8 A 07 p. 455. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 27-06-1392. 

 in vigilia nativitatis Johannis: zondag 23-06-1392. 

 in crastino nativitatis Johannis: dinsdag 25-06-1392. 

 

BP 1179 p 455r 01 do 27-06-1392. 

-. 

dictus Johannes van den Bredeacker medietatem ad se spectantem in dicta 

pecia (dg: dicta) terre dat Luttel Broexken vocata atque medietatem ad se 

spectantem in dicta pecia terre dat Bart Sot vocata ad pignus imposuit et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Neijnsel et Tijt datum 

quinta post (dg: p) nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 455r 02 do 27-06-1392. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Gerardus van Uden 13 Hollandse gulden of de 

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

 

-. 

Gerardus Bauderics promisit Gerardo de Uden XIII Hollant gulden seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 455r 03 do 27-06-1392. 

De broers Johannes Hazart, Willelmus Hazart en Henricus Hazart beloofden 

aan Johannes zv Johannes Wert 14 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (do 25-07-1392) te betalen. 

 

Johannes Hazart Willelmus Hazart et (dg: Petrus) #Henricus# Hazart 

fratres promiserunt Johanni filio Johannis Wert XIIII Hollant gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 455r 04 zo 23-06-1392. 

Willelmus Loijen maande4 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns5 van 4 

pond, aan hem verkocht door Ancelmus zvw Henricus Willems. 

 

Willelmus Loijen hereditarium censum quatuor librarum venditum sibi ab 

Ancelmo filio quondam Henrici Willems prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Willelmus et Tijt datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 455r 05 do 27-06-1392. 

Jordanus Geroncs soen verkocht aan Johannes van den Ghewanden een 

n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Pinksteren in Den Bosch 

te betalen, gaande uit een kamp, gnd dat Heijns Broek, in Orthen, naast de 

plaats gnd die Langdonk, tussen Willelmus Geroncs soen enerzijds en 

                         
4 Zie → BP 1181 p 076v 05 do 20-12-1397, vergelijbare maning. 
5 Zie ← BP 1176 f 062r 07 vr 23-04-1378, Ancelmus zv Henricus Willems verkocht aan Willelmus 
Loijer een n-erfcijns van 4 pond geld uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt. 

Zie ← BP 1176 f 260v 07 wo 11-06-1382, Ancelmus zvw Henricus Willems verkocht aan Willelmus 

zvw Willelmus Loijer een n-erfcijns van 4 pond geld uit 3 morgen land, in Dungen. 
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Johannes Jacobs soen anderzijds. 

 

Jordanus Geroncs soen hereditarie vendidit Johanni van den (dg: d) 

Ghewanden hereditarium censum unius Hollant gulden seu valorem solvendum 

hereditarie (dg: purificationis) penthecostes et in Busco tradendum ex 

quodam campo dicti venditoris dicto dat Heijns Broec sito in parochia de 

Orthen juxta locum dictum die Langdonc inter hereditatem Willelmi Geroncs 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Jacobs soen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Tijt datum supra quinta post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 455r 06 do 27-06-1392. 

Gerongius Vrancken soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerongius Vrancken soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 455r 07 do 27-06-1392. 

Walterus zvw Laurencius van der Bruggen en Gerardus zvw Gerardus gnd Jutten 

verkochten aan Jutta van den Aker 3 stukken land in Esch, (1) tussen 

Nijcholaus Rover enerzijds en wijlen hr Eligius gnd Loij van den Aker 

priester anderzijds, (2) tussen voornoemde Jutta van den Aker enerzijds en 

Willelmus zvw voornoemde Laurencius van der Bruggen anderzijds, (3) tussen 

voornoemde Jutta van den Aker enerzijds en Johannes van Berze anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Laurencii van der Bruggen et Gerardus (dg: dictus 

Jutten soen Ge) #filius# quondam Gerardi #dicti# Jutten tres pecias terre 

sitas in parochia de Essche quarum una inter hereditatem Nijcholai Rover 

ex uno (dg: et inter) et inter hereditatem quondam domini Eligii dicti 

Loij van den (dg: Aker) Aker presbitri ex alio secunda inter hereditatem 

Jutte van den Aker ex uno et inter hereditatem Willelmi filii dicti 

quondam Laurencii van der Bruggen ex alio et tercia inter hereditatem 

dicte Jutte van den Aker ex uno et inter hereditatem Johannis de Berze ex 

alio sunt site hereditarie vendiderunt dicte Jutte van den Aker 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 455r 08 do 27-06-1392. 

Arnoldus nzv Henricus gnd Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus van 

Zulikem met zijn goederen. 

 

Arnoldus (dg: filius) filius naturalis (dg: dicti) Henrici dicti Scilder 

filii quondam (dg: Sc) Nijcholai Scilder senioris omnes et singulas 

vendiciones factas per Henricum de Zulikem cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 455r 09 do 27-06-1392. 

Johannes zvw Adam van Hijnen en zijn moeder Truda beloofden aan Goeswinus 

van Rode 65 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1393) te betalen. 

 

Johannes filius quondam (dg: Ad) Ade de (dg: Hijnen) Hijnen et Truda eius 

(dg: f) mater promiserunt Goeswino de Rode (dg: X) LXV Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 455r 10 do 27-06-1392. 

Heijmericus zvw Goeswinus van Beest beloofde aan Jacobus Kesselman 30 

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

betalen. 
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Heijmericus (dg: d) filius quondam Goeswini de Beest promisit Jacobo 

Kesselman XXX Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 455r 11 di 25-06-1392. 

Andreas zvw Johannes gnd Meusssen soen verkocht aan de secretaris, tbv 

Maria ndvw hr Egidius van de Waag priester, een n-erfcijns van 20 schelling 

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

Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Schrijnmakersstraat naar de 

Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Ketellere enerzijds en erfgoed 

van wijlen een zekere Monics anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 40 schelling voornoemd geld en een lijfrente van 3 pond voornoemd geld 

op het leven van hr Johannes Meus priester. 

 

-. 

Andreas filius quondam Johannis dicti Meusssen soen hereditarie vendidit 

mihi ad opus Marie filie naturalis domini quondam Egidii de Statera 

presbitri hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area (dg: dicti quondam Johannis Meus) 

#dicti venditoris# sita in Busco in viculo tendente a vico scriniparorum 

versus (dg: pontem bladi inter hereditatem) forum piscium inter 

hereditatem Gerardi (dg: Kethe) #quondam# Ketellere ex uno et inter 

hereditatem quondam !dicti Monics ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu XL 

solidorum dicte monete et vitali pensione III librarum dicte monete ad 

vitam domini Johannis Meus presbitri exinde prius solvendis. Testes (dg: 

d) Willelmus et Neijnsel datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 455r 12 do 27-06-1392. 

Johannes Hellinc, Goeswinus Graet, Johannes Claeuwart, Danijel zvw Johannes 

gnd die Swart, Theodericus Werner, Johannes zvw Adam gnd Loden soen, 

Henricus Lambrechts soen en Paulus Jacobs soen beloofden aan hr Henricus 

Buc, tbv hem en hr Johannes van Mierde, 201 oude schilden, 5 Hollandse 

gulden of de waarde in goud voor 3 oude schilden gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-1393) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Johannes Hellinc Goeswinus Graet Johannes Claeuwart Danijel (dg: Jans) 

filius quondam Johannis dicti die Swart Theodericus Werner Johannes 

filius quondam Ade dicti Loden soen Henricus Lambrechts soen #et# Paulus 

Jacobs soen promiserunt (dg: su) indivisi super omnia domino Henrico Buc 

ad opus sui et ad opus domini Johannis de Mierde (dg: p) seu ad opus 

alterius eorundem ducentos et unum aude scilt scilicet quinque Hollant 

gulden seu valorem #in auro# pro tribus aude scilde computato mediatim 

Petri ad cathedram et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) testes Neijnsel et Tijt datum (dg: supra) quinta 

post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 455r 13 do 27-06-1392. 

Petrus gnd Vuchts zvw Petrus van Sint-Odomarus droeg over aan Henricus 

Vinckelman en Laurencius Stinen soen, tbv hen en Elizabeth sv voornoemde 

Laurencius, een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd in den 

Boeven Akker, beiderzijds tussen voornoemde Henricus, Laurencius en 

Elizabeth. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Petrus (dg: de Vucht) dictus Vuchts filius quondam Petri de sancto (dg: 

Ad) Odomaro peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti in 

loco dicto in den Boeven Acker inter hereditatem Henrici Vinckelman et 

Laurencii Stinen soen et (dg: Cristian) Elizabeth sororis eiusdem 

Laurencii ex (dg: alio) #utroque latere# ut dicebat hereditarie (dg: v) 

supportavit dictis Henrico et Laurencio ad opus eorum et ad opus dicte 
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(dg: Cristine) Elizabeth dicti! Laurencii promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Henrico. 

 

BP 1179 p 455r 14 do 27-06-1392. 

Voornoemde Petrus gnd Vuchts zvw Petrus van Sint-Odomarus gaf uit aan 

Danijel gnd Neelken gnd Zeelen soen een stuk land, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd op Graenwijk, tussen kvw Theodericus Tijmmerman enerzijds 

en de gemene waterlaat anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 6 penning 

nieuwe cijns en thans voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1394). 

 

Dictus Petrus peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri in 

loco dicto op Graenwijc inter hereditatem liberorum quondam Theoderici 

Tijmmerman ex [uno] et inter #communem# aqueductum dictum (dg: weteringe) 

#waterlaet# ex alio dedit ad hereditariam paccionem Danijeli dicto 

Neelken #dicto# Zeelen soen ab eodem hereditarie possidendam pro sex 

denariis novi census annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda et primo 

termino a purificationis proxime ultra annum ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 455r 15 do 27-06-1392. 

Henricus zvw Johannes van Hoemen ev Mechtildis dvw Hubertus van Hellu: een 

b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Hoemen (dg: h) maritus et tutor 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Huberti de Hellu hereditarium censum 

(dg: quinq) quinque librarum monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area. 

 

BP 1179 p 455r 16 do 27-06-1392. 

Henricus zvw Johannes van Hoemen verkocht aan hr Godefridus zvw Bernardus 

van Ouvermere investiet van Maren, tbv hem en zijn natuurlijke kinderen 

Bernardus en Godefridus, een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

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

gnd Ha..... Kamp, in Maren, ter plaatse gnd in den Hamme, tussen een gemene 

steeg enerzijds en Paulus Jacobs soen anderzijds. Zou een van de 

natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns 

naar het andere kind. Zouden voornoemde Bernardus en Godefridus beiden 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar naaste erfg van 

voornoemde hr Godefridus. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Hoemen hereditarie vendidit domino 

Godefrido filio quondam Bernardi de Ouvermere investito de Maren ad opus 

sui [et] ad opus Bernardi #et# Godefridi suorum puerorum naturalium 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quodam campo dicto Ha..... #(in 

margine sinistra:) Camp# sito in parochia de Maren in loco dicto in den 

Hamme inter communem stegam ex alio! et inter hereditatem Pauli (dg: 

filii) Jacobs soen ex alio promittens [super] omnia warandiam (dg: w) et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere tali condicione quod 

dictus dominus Godefridus dictum censum quamdiu vixerit integraliter 

possidebit et post [?eius] decessum ad dictos Bernardum et Godefricum 

eius pueros naturales hereditarie devolvendum et si aliquis dictorum 

Bernardi et Godefridi decesserit [sine prole legitima] ab eo genita vel 

generanda superviva remanente extunc dictus census ad (dg: ..) alium 
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eorum supervivum remanentem integraliter [devolvetur] et si contingat 

dictos Bernardum et Godefridum ambos decedere sine prole legitima genita 

vel generanda ab eis super viva remanente extunc dictus census (dg: ad) 

post decessum dictorum domini Godefridi et Bernardi et Godefridi suorum 

puerorum omnium ad proximores heredes dicti domini Godefridi 

[devolvetur]. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

1179 mf8 A 08 p. 456. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 27-06-1392. 

 

BP 1179 p 456v 01 do 27-06-1392. 

Albertus zvw Henricus Weijhazen verkocht aan zijn broer Ghibo (dg: zvw 

voornoemde Henricus Weijenhaze) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

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

(ma 02-02-1394), gaande uit alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, gelegen onder Helvoirt, 

reeds belast met lasten. 

 

Albertus filius quondam Henrici (dg: Weijen soen) #Weijhazen# hereditarie 

vendidit Ghiboni suo fratri (dg: filio dicti quondam Henrici Weijen-

#Haze#-soen) hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mnsure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum #et in Busco tradendam# ex 

omnibus hereditatibus sibi de morte quondam (dg: suorum parentum) #dicti 

quondam Henrici sui patris# advolutis quocumque locorum infra parochiam 

de Helvoert sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 456v 02 do 27-06-1392. 

Elizabeth dvw Ghibo gnd Scoen Weder beloofde aan Johannes zv Hugo gnd Jans 

soen 50 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Ghibonis dicti Scoen Weder promisit super habita 

et habenda Johanni filio Hugonis dicti Jans soen L Hollant gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 03 do 27-06-1392. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes het geld nimmer te manen, zolang 

voornoemde Elizabeth leeft. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Johannes promisit super habita et habenda 

quod ipse dictam! nunquam monebit quamdiu dicta Elizabeth (dg: s) vixerit 

in humanis dicti litteris in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 04 do 27-06-1392. 

Albertus zvw Petrus van Lijt smid verkocht aan Petrus zvw Willelmus die 

Vrieze bakker 1 morgen land uit 3 morgen land in Lithoijen, in een hoeve 

gnd die Twee Hoeven, tussen Arnoldus gnd Millen zv Arnoldus gnd Cleijnaert 

enerzijds en Godefridus zv Elijas anderzijds, welke morgen voornoemde 

wijlen Petrus van Lijt en Henricus Luwe gekocht hadden van Gerardus zvw 

Godefridus van Loete wonend in Lithoijen. Alexius van Aken szv voornoemde 

Albertus deed afstand. 

 

Albertus filius quondam Petri de Lijt fabri unum iuger terre de tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de Littoijen in quodam manso dicto 

communiter die Twe Hoeven inter hereditatem Arnoldi (dg: f) dicti Millen 
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filii Arnoldi dicti Cleijnaert ex uno et inter hereditatem Godefridi 

filii Elije ex alio quod iuger terre predictum dictus quondam Petrus de 

Lijt et Henricus (dg: Leu) Luwe erga Gerardum filium quondam Godefridi de 

Loete commorantem in Lijttoijen emendo acquisiverat prout in litteris et 

(dg: ...) quod iuger terre nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Petro filio (dg: f) quondam Willelmi die Vrieze pistoris 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex sui! deponere. Quo facto Alexius de Aken gener dicti Alberti super 

dicto iugero terre et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

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

 

BP 1179 p 456v 05 do 27-06-1392. 

Voornoemde Albertus zvw Petrus van Lijt smid droeg over aan Petrus zvw 

Willelmus Vrieze bakker de helft in een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

die Yvels van Ghewanden met Sint-Remigius moet betalen aan Jacobus zvw 

Willelmus Vos van Berze, gaande uit erfgoederen in Gewanden, welke 

erfgoederen voornoemde Jacobus et Nijcholaus Post uitgegeven hadden aan 

voornoemde Yvels voor 3 pond voornoemd geld b-erfcijns, te weten door 

voornoemde Jacobus 20 schelling en door voornoemde Nijcholaus 15 schelling 

van de 3 pond te heffen. 

 

Dictus Albertus medietatem ad se spectantem #dicebat# in hereditario 

censu XX solidorum monete quem Yvels de Ghewanden (dg: so) Jacobo filio 

quondam Willelmi Vos de Berze solvere tenebatur hereditarie Remigii de 

quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Gewanden quas hereditates 

predictas Jacobus predictus et Nijcholaus Post antedicto Yvels pro tribus 

libris hereditarii census dicte monete dederant ad censum scilicet a 

dicto Jacobo viginti solidos et a dicto (dg: Jacobo) #Nijcholao# XV 

solidos de tribus libris hereditarie jure levandos et habendos ut dicebat 

(dg: s) hereditarie supportavit Petro filio quondam Willelmi Vrieze 

pistoris promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 06 do 27-06-1392. 

Petrus Heijlen soen, Johannes Roestenberch en Willelmus van den Stadeacker 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 3+31+31+30+1=96 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Petrus Heijlen soen Johannes Roestenberch et Willelmus van den Stadeacker 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 07 do 27-06-1392. 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser beloofde aan Ghibo Kesselman de oudere 29 

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

betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel die Bresser promisit Ghiboni Kesselman seniori 

XXIX Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 08 do 27-06-1392. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken, Reijnerus Loesken zvw Johannes 

Meus soen, Johannes Zeghers soen van den Bollic, Godefridus Loesden nzvw 

Henricus Mudeken, Johannes Kolve zvw Gerardus Kolve van Kessel, Nijcholaus 

snijder van Lijttoijen szvw voornoemde Henricus Mudeken, Godefridus Sijmons 

soen van Lijttoijen en Willelmus die Rode Ghisellen soen beloofden aan hr 

Gerardus van het Hof, hr Mathijas Zorghen en hr Johannes van Mierde 156 

Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde in goud voor 1 dobbel 

gerekend, en 4 mud gerst, Bossche maat, een helft te betalen en te leveren 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

23 

met Pasen (zo 06-04-1393) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393). 

 

-. Nota. 

Gerardus de Kessel filius quondam Henrici Mudeken Reijnerus Loesken 

filius quondam Johannis Meus soen Johannes (dg: de L) Zeghers soen van 

den Bollic Godefridus Loesden filius #naturalis# quondam Henrici Mudeken 

Johannes Kolve filius quondam Gerardi Kolve de Kessel Nijcholaus (dg: 

die) sartor de Lijttoijen gener dicti quondam Henrici Mudeken Godefridus 

Sijmons soen de Lijttoijen et Willelmus die Rode (dg: promiserunt domino 

domino Gerardo Ghisell) Ghisellen soen promiserunt domino Gerardo de 

Curia domino Mathije Zorghen et domino Johanni de Mierde seu eorum alteri 

centum et quinquaginta sex Brabant dobbel (dg: scil seu quo) scilicet pro 

quolibet dobbel duos Hollant gulden seu valorem in auro (dg: mediatim 

pasche et mediatim nativitatis Johannis proxime) et quatuor modios ordei 

mensure de Busco mediatim pasche et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 09 do 27-06-1392. 

Arnoldus van den Broec van Scijnle droeg over aan Johannes van Doerne nzvw 

Henricus Loze (1) een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd aen die 

Voert, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en Arnoldus van Scijnle 

anderzijds, (2) een akker, gnd den Scerpenakker, voor voornoemd huis 

gelegen, tussen eerstgenoemde Arnoldus enerzijds en voornoemde Arnoldus van 

Scijnle anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, belast met 4 

penning en 1 obool oude cijns aan de heer van Helmond. 

 

Arnoldus van den Broec de Scijnle domum et ortum sitos in parochia de 

Scijnle in loco dicto aen die Voert inter hereditatem dicti Arnoldi ex 

uno et inter Arnoldi de Scijnle ex alio atque (dg: ag) quendam agrum 

terre dictum den Scerpenacker situm ante dictam domum inter hereditatem 

primodicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi de Scijnle 

ex alio (dg: tende) tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebat 

hereditarie (dg: ve) supportavit Johanni de Doerne filio naturali quondam 

Henrici Loze promittens warandiam et obligationem deponere (dg: -nt) 

exceptis quatuor denariis et uno obolo antiqui census domino (dg: He) de 

Helmont exinde solvendis. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 10 do 27-06-1392. 

Voornoemde Johannes van Doerne beloofde aan voornoemde Arnoldus van den 

Broec een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Schijndel te leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Johannes de Doerne promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo 

van den Broec hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificationis et in Scijnle tradendam ex premissis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 11 do 27-06-1392. 

Matheus van Mugghehoevel verkocht aan Mijchael van Espdonc 6 lopen 

roggeland, 33 ½ boenre roeden voor 1 lopen gerekend, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd die Hoge Strate, beiderzijds tussen voornoemde Matheus, met 

een eind strekkend aan voornoemde Mijchael. 

 

(dg: Gerardus) Matheus de Mugghehoevel sex lopinatas terre siliginee 

scilicet XXXIII et dimidiam boenre roden pro quolibet lopinata terre 

computato sitas in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto die 

Hoge Strate inter dicti! Mathei ex utroque latere coadiacentes tendentes 

cum uno fine ad hereditatem Mijchaelis de Espdonc ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Mijchaeli promittens warandiam et obligationem deponere. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 456v 12 do 27-06-1392. 

Henricus Weijgherganc ev Mechtildis dv Gerardus van den Velde verkocht aan 

Johannes van der Raffendonc 1/3 deel in een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Oirschot, die voornoemde Gerardus van den Velde, zijn dochter 

Aleijdis, alsmede voornoemde Henricus Weijgerganc en Johannes die Wert, szv 

voornoemde Gerardus, met Lichtmis in Oirschot op de plaats gnd die 

Raffendonk beurden, gaande uit alle goederen die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Henricus van Audehoven en zijn vrouw Aleijdis, grootouders 

van voornoemde Aleijdis en Mechtildis, gelegen onder Oirschot, welke 

goederen voornoemde Johannes van der Raffendonc voor de grondcijnzen, voor 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, aan de armen van 

Oirschot, en voor voornoemde pacht van 3 mud rogge, van voornoemde Gerardus 

en zijn dochter Aleijdis, Henricus en Johannes die Wert in pacht verkregen6 

had, waarbij Johannes van der Raffendonc een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Oirschot, gaande uit de helft, aan voornoemde Johannes van der 

Raffendonc behorend, in de goederen van Raffendonk, in Oirschot, voor de 

levering van de pacht van 3 mud rogge als onderpand had gesteld. Voornoemde 

Gerardus van den Velde had zijn aandeel in de pacht van 3 mud rogge aan 

voornoemde Aleijdis, Henricus en Johannes die Wert afgestaan. 

 

Henricus Weijgherganc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie Gerardi van den Velde terciam partem #nunc# ad se spectantem in 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Oerscot (dg: 

solve) quam paccionem dictus Gerardus van den Velde (dg: dictus Henricus) 

Aleijdis eius filia et dictus Henricus Weijgerganc et Johannes die Wert 

generi dicti Gerardi solvendam habuerunt hereditarie purificationis et in 

parochia de Oerscot (dg: in l) supra locum dictum die Raffendonc 

tradendam ex omnibus et singulis bonis eis de morte quondam Henrici de 

Audehoven et Aleijdis eius uxoris avi et avie olim dictarum Aleijdis et 

Mechtildis successione advolutis quocumque locorum infra parochiam de 

Oerscot situatis que bona (dg: Johannes) omnia et singula Johannes van 

der Raffendonc (dg: erga dictos) pro censibus dominorum fundi et pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oerscot 

pauperibus de Oerscot exinde solvendis et pro predicta paccione trium 

modiorum siliginis dicte mensure (dg: de) erga dictos Gerardum #et# 

Aleijdem eius filiam Henricum et Johannem die Wert ad pactum acquisiverat 

atque ex hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie ex medietate spectante ad dictum Johannem van der 

Raffendonc #in bonis de Raffendonc# sitis in parochia de Oerscot quam 

(dg: pa) paccionem unius modii siliginis dictus Johannes van der 

Raffendonc pro solucione dicte paccionis ad pignus imposuit prout in 

litteris et de qua paccione trium modiorum siliginis dictus Gerardus van 

den Velde totam partem et sibi in eadem paccione competentem dictis 

Aleijdi Henrico et Johanni die Wert resignavit ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# dicto Johanni van der Raffendonc (dg: pro) 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

1179 mf8 A 09 p. 457. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 27-06-1392. 

 in vigilia Petri et Pauli: vrijdag 28-06-1392. 

 

BP 1179 p 457r 01 do 27-06-1392. 

Hubertus zvw Marcelius gnd Sticker voller ev Katherina dvw Henricus van den 

Mortel zv Arnoldus van den Mortel verkocht aan Walterus van Griensvenne 1/5 

deel in 6/7 deel van alle goederen van wijlen voornoemde Henricus van den 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 012v 09 do 16-01-1388, uitgifte van de goederen 

Raffendonk. 
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Mortel, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch en onder Schijndel, met alle 

tegoeden en restanten die hem van dit 1/5 deel ontbreken. 

 

Hubertus filius quondam Marcelii dicti Sticker fullonis maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Henrici van den (dg: v) 

Mortel filii Arnoldi van den Mortel unam quintam partem ad se spectantem 

in sex septimis partibus (dg: bo omn) #omnium# bonorum dicti quondam 

Henrici van den Mo[rtel] quocumque locorum infra (dg: paroch) libertatem 

#de Busco# et infra parochiam de Scijnle sitorum scilicet (dg: dvo) 

dividendo dicta bona omnia in septem partes equales unam quintam partem 

de sex partibus dictorum septem partium equalium dictorum bonorum omnium 

ut dicebat !ut dicebat (dg: ..) simul cum omnibus creditis et restantibus 

sibi et dicte Katherine sue uxori occacione dicte quinte partis (dg: 

rest) deficientibus et non solutis ut dicebat hereditarie vendidit 

Waltero de Griensvenne promittens ratam servare et obligationem ex parte 

dicti Huberti deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 457r 02 do 27-06-1392. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 457r 03 do 27-06-1392. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Hubertus 100 Gelderse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (zo 02-02-1393) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393). 

 

Dictus Walterus promisit dicto Huberto centum Gelre gulden seu valorem 

mediatim (dg: pasche) purificationis et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 457r 04 do 27-06-1392. 

Johannes die Coninc van Berlikem beloofde aan hr Henricus van Best priester 

35 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 5 kleine zwarte 

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

 

Johannes die Coninc de Berlikem promisit domino Henrico de Best presbitro 

XXXV gulden scilicet XXX communes placken pro quolibet gulden et quinque 

parvos nigros Turonenses denarios ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 05 do 27-06-1392. 

Egidius van Oerbeke beloofde aan Theodericus Bathen soen, tbv een ieder die 

het aangaat, dat hij de verzoening gemaakt mbt de dood van Robbertus gnd 

van Ouverdijk, verwant van voornoemde Egidius, zal nakomen. Voornoemde 

Egidius verklaarde van zijn broer Henricus van Oerbeke al het geld 

ontvangen te hebben dat hem vanwege dit zoenakkoord toekomt. 

 

Egidius de Oerbeke promisit super omnia (dg: Ade) Theoderico Bathen soen 

ad opus omnium! interest et interesse poterit (dg: de jure) in futurum 

quod ipse reconciliacionem factam super nece quondam Robberti (dg: d) 

dicti de Ouverdijk consanguinei olim dicti Egidii ratam et firmam 

perpetue immolabiliter observabit insuper dictus Egidius palam recognovit 

sibi fore satisfactum #per Henricum de Oerbeke suum fratrem# de tota (dg: 

parte) pecunia sibi competente quovis modo occacione dicte 

reconciliacionis clamans dictum Henricum suum fratrem ab huiusmodi 

pecunia quitum liberum et penitus absolutum. 
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BP 1179 p 457r 06 do 27-06-1392. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen verhuurde aan Godefridus Punder een 

kamp, in Meerwijk, ter plaatse gnd aen die Hagart, tussen hr Theodericus 

Rover ridder enerzijds en wijlen hr Albertus Buc priester en Arnoldus 

Heijme anderzijds, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Pasen 

(zo 14-04-1392), per jaar voor 12 oude schilden, de waarde die de stad Den 

Bosch zal geven en betalen, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen quendam campum ad se 

spectantem situm in jurisdictione de Meerwijc ad locum dictum aen die 

Hagart inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno et inter 

hereditatem domini quondam Alberti Buc presbitri et Arnoldi Heijme ex 

alio ut dicebat locavit recto locacionis modo Godefrido Punder ab eodem 

ad spacium #quinque annorum# post festum pasce proxime preteritum sine 

medio sequentium possidendum anno quolibet (dg: pro) dictorum quatuor pro 

duodecim aude scilde scilicet valorem quam dabit et exsolvet oppidum de 

Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum Martini 

et pro primo termino Martini proxime futuro promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere (dg: et aliam obligationem 

deponere) et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 07 do 27-06-1392. 

Johannes Nouden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Hermannus Roggen met zijn goederen. 

 

Johannes Nouden omnes vendiciones et alienaciones (dg: factone) factas 

per Hermannum Roggen cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 08 do 27-06-1392. 

(dg: Nijcho). 

 

BP 1179 p 457r 09 do 27-06-1392. 

Aleijdis wv Jacobus die Clercke ontlastte Nijcholaus Bellen verwer van alle 

schulden, die voornoemde Nijcholaus verschuldigd was aan wijlen voornoemde 

Jacobus. 

 

Aleijdis relicta quondam (dg: Nijcholai) #Jacobi# die Clercke (dg: pal 

pal) quitum clamavit Nijcholaum Bellen #tinctorem# ab omnibus debitis et 

pecuniarum summis que et quas dictus Nijcholaus dicto quondam (dg: 

Nijchol de Bol) #!Nijcholao# debebat in litteris scabinorum de Busco a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 10 do 27-06-1392. 

Johannes van Dommellen verkocht aan Johannes Bruijsten zvw Bartholomeus gnd 

Meus Bruijstens een b-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, welke pacht wijlen Danijel van den 

Stadeacker beurde uit de windmolen in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, en 

welke pacht voornoemde Johannes van Dommellen verworven had van Henricus 

zvw voornoemde Danijel van den Stadeacker, en voor welke pacht voornoemde 

Henricus zvw voornoemde Danijel van den Stadeacker tevens tot onderpand 

gesteld had een b-pacht van 2½ mud mout, maat van Oirschot, gaande uit 

voornoemde molen. 

 

Johannes de Dommellen hereditariam paccionem quinque et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradendam (dg: de et ex) quam paccionem Danijel quondam van den 

Stadeacker solvendam habuit hereditarie termino solucionis (dg: 

predictis) et loco predictis de et ex molendino venti sito in parochia de 

Oerscot in loco dicto Straten et quam paccionem dictus Johannes de 

Dommellen erga Henricum filium dicti quondam Danijelis van den Stadeacker 
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acquisiverat insuper de et (verbeterd uit: ex) ex hereditaria paccione 

duorum et dimidii modiorum brasii dicte mensure quam dictus Henricus 

filius dicti quondam Danijelis van den Stadeacker #ex dicto molendino 

venti solvendam habuit et quam idem Henricus# (dg: s) antedicto Johanni 

de Dommellen (dg: pro solucione) ad maiorem securitatem solucionis dicte 

paccionis quinque et dimidii modiorum siliginis ad pignus imposuit ut 

dicebat (dg: in d) hereditarie vendidit (dg: Bruijstino) Johanni 

Bruijsten filio quondam Bartholomei dicti Meus Bruijstens promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: de) in dicta 

paccione quinque et dimidii modiorum siliginis existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 11 do 27-06-1392. 

Johannes zv Johannes Spikerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Spi) filius Johannis Spikerman prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 12 do 27-06-1392. 

Johannes van Uden voller en Lambertus Camp beloofden aan Johannes van 

Mijngen 56 Engelse nobel of de waarde in goud met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1392) te betalen. 

 

Nota. 

Johannes de Uden fullo et Lambertus Camp promiserunt Johanni de Mijngen 

quinquaginta sex Enghels nobel seu valorem in auro ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 13 do 27-06-1392. 

Arnoldus van Nuenrebeke snijder verkocht aan Johannes van Mijnghen een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamer met ondergrond, in Den 

Bosch, in een weg die loopt vanaf de Loefbrug naar de Konings Brug, tussen 

erfgoed van Johannes gnd Venneken enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Tienrode anderzijds, reeds belast met 6 pond voornoemd geld b-erfcijns aan 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

Arnoldus de Nuenrebeke (dg: rasor pannorum) sartor hereditarie vendidit 

Johanni de Mijnghen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: do) quadam 

camera cum suo fundo ac attinentiis sita in Busco in via tendente a ponte 

dicto Loefbrugge versus pontem dictum Conincs Brugge inter hereditatem 

Johannis dicti Venneken ex uno et inter hereditatem Johannis de (dg: 

Tiende) Tienrode ex alio ut dicebat promittens super [omnia] warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis sex libris dicte monete hereditarii 

census Jordano filio Arnoldi Tielkini exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 457r 14 ±vr 28-06-1392. 

Johannes van Ghenderen goudsmid en Johannes van Hemert zv Theodericus 

beloofden aan Arnoldus Hoernken 83 Gelderse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Bartholomeus (za 24-08-1392) en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Johannes de (dg: Gheldorp) de Ghenderen aurifaber et Johannes de Hemert 

filius Theoderici promiserunt Arnoldo Hoernken (dg: ad opus) LXXXIII 

Gelre gulden vel valorem mediatim Bartholomei et mediatim Domini proxime 

persolvendos. Testes Aa? et Arnoldus datum [in ?vigilia] Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 457r 15 vr 28-06-1392. 

Johannes zvw Henricus van den Hoernoc verkocht aan Barnierus Andries soen 
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een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit (1) 3 bunder land in een kamp gnd den Hoernokse Kamp, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd ten Hoernoc, tussen Johannes van der Borch 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stukje erfgoed, gnd dat 

Broexken, aldaar, achter de tuin van voornoemde verkoper, beiderzijds 

tussen voornoemde verkoper, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici van den Hoernoc hereditarie vendidit 

Barniero Andries soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii ex (dg: ?car) tribus 

bonariis terre ipsius venditoris in quodam campo dicto den Hoernocsche 

Camp sito in parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum ten Hoernoc 

inter hereditatem Johannis van der Borch ex uno et inter communem 

platheam ex alio atque ex particula [hereditatis] dicta dat Broexken sita 

ibidem retro ortum dicti venditoris inter hereditatem dicti venditoris ex 

utroque latre coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi inde 

solvendo et sufficientem facere. Testes Coptiten [et] Arnoldus datum in 

vigilia Pe Pauli. 

 

1179 mf8 A 10 p. 458. 

 in vigilia Petri et Pauli: vrijdag 28-06-1392. 

 in festo Petri et Pauli: zaterdag 29-06-1392. 

 

BP 1179 p 458v 01 vr 28-06-1392. 

Rutgherus van Boemel zv Johannes beloofde aan Johannes Sticker 86 Gelderse 

gulden, 34 plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

Rutgherus de Boemel filius Johannis promisit Johanni Sticker LXXXVI Gelre 

gulden vel pro quolibet XXXIIII placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum in vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 458v 02 vr 28-06-1392. 

Wellinus zvw Johannes van Straten verkocht aan Ghiselbertus zvw Daniel van 

der Hullen 1½ schaar, in Meerwijk, ter plaatse gnd Polsbroek. 

 

Wellinus filius quondam Johannis de Straten unum et dimidium proventus 

dictus! scaer sitos in jurisdictione #de Meerwijc# in loco dicto 

Polsbroec prout ibidem sunt siti et ad eundem dinoscuntur pertinere ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghiselberto filio quondam Danielis van der 

Hullen promittens super habita et habenda warandiam tamquam de vero 

allodio et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 458v 03 vr 28-06-1392. 

Henricus zv Ludekinus van der Poerten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Ludekini van der Poerten prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 458v 04 vr 28-06-1392. 

Johannes van der Zantfoert beloofde aan Lucas van de Kelder dat hij 

voortaan zal leveren (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde 

Lucas verkocht had aan Henricus zvw Lambertus Rijxken, gaande uit de 

goederen gnd ten Lecke, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde 

Lucas eerder verkocht had aan Willelmus van der Poerten, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Johannes van der Zantfoert promisit super omnia Luce de Penu videlicet 

quod ipse Johannes hereditariam paccionem unius modii siliginis quam 

dictus Lucas Henrico filio quondam Lamberti Rijxken vendiderat solvendam 
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hereditarie ex bonis dictis ten Lecke atque hereditariam paccionem unius 

modii siliginis quam dictus Lucas (dg: Wil) !Lucas Willelmo van der 

Poerten prius vendiderat solvendam hereditarie ex bonis predictis ut 

dicebat hereditarie (dg: inde) nunc dabit et solvet taliter quod dictus! 

Lucas nec suis bonis dampnum exinde non eveniat. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 458v 05 za 29-06-1392. 

Wouterus van Os zvw Walterus van Os gewantsnijder, Henricus Weijlen soen ev 

Theoderica dvw Henricus Bogart en Marcelius zv Marcelius Vilt van Os 

droegen over aan Johannes Vinninc goudsmid een b-erfcijns van 12½ 

schelling, die Johannes Boegart timmerman en wijlen zijn vrouw Katherina 

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

een huis en erf van wijlen Johannes Boden, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Walterus Leijten soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Wouterus de Os filius quondam Walteri de Os pannicide et Henricus Weijlen 

soen maritus et tutor legitimus Theoderice sue uxoris filie quondam 

Henrici Bogart et Marcelius filii! Marcelii Vilt de Os hereditarium 

censum tredecim7 #XIIJ# solidorum quem Johannes Boegart carpentarius et 

(dg: Mec) Katherina eius quondam uxor solvendum habuerunt hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area quondam Johannis 

Boden sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

Walteri Leijten soen ex uno et inter communem plateam ex alio et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Johanni 

Vinninc aurifabro (dg: promittens ratam servare) cum omnibus arrestagiis 

promittens ratam servare. Testes Tijt et Arnoldus datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1179 p 458v 06 za 29-06-1392. 

De broers Willelmus van Oude, Johannes en Arnoldus, kvw hr Rutgherus van 

Ouden ridder, en Arnoldus Hacke ev Margareta dvw voornoemde hr Rutgherus 

beloofden aan handen van hr Theodericus Rover zich te zullen houden aan de 

deling en regeling, eendrachtig gegeven door hr Theodericus Rover ridder, 

Johannes van Ghemert, Johannes zv Truda en Theodericus Luwe, van alle 

goederen, die aan voornoemde kinderen gekomen waren na overlijden van hun 

ouders, en alles na te komen wat voornoemde hr Theodericus, Johannes van 

Ghemert, Johannes zv Truda en Theodericus Luwe hebben uitgesproken mbt de 

geschillen tussen voornoemde partijen, op straffe van 200 oude schilden aan 

de hertogin. 

 

(dg: Walterus) #Willelmus (dg: van den) de Oude# Johannes et Arnoldus 

fratres liberi quondam domini Rutgheri de (dg: Ouden) #Ouden# militis 

Arnoldus Hacke maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

dicti quondam domini Rutgheri (dg: ut) promiserunt (dg: super omnia) ut 

debitores principales #{invoegen wat boven dit contract staat:} ad manus 

domini (dg: Rutgheri) Theoderici Rover# quod ipsi ratam servabunt 

perpetue #divisionem et ordinacionem factam et pronunciatam per# (dg: 

quod dn) dominum Theodericum Rover militem (dg: Johannem) Johannem de 

Ghemert Johannem filium Trude et Theodericum Luwe concorditer (dg: 

deponent et or) de omnibus bonis (dg: d) dictis liberis de morte quondam 

suorum parentum successione advolutis quocumque consistentibus sive sitis 

(?dg: et) quodque ipsi rata servabunt quecumque (dg: ..) dicti dominus 

Theodericus Johannes de Ghemert Johannes filius Trude et (dg: Arnoldus 

Hacke) #Theodericus Luwe# perpetue (dg: s ratam servare) dixerint et 

pronunciaverint super (dg: omnes ?re) omnibus discordiis litibis et (dg: 

..) querelis prius habitis inter dictas partes (dg: occacione) quacumque 

occacione #a quocumque tempore usque in diem presentem# sub pena 

                         
7 Het woord ‘tredecim’ is niet doorgehaald. Zie echter BHIC IOLVr Broederschap, 1232-19, 
cartularium, f.16v, afschrift van de brief: annuum et hereditarium censum duodecim et dimidii 

solidorum. 
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ducentorum aude scilde domine ducisse etc. Testes W #Rover# Neijnsel [et 

Vlader]acken datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1179 p 458v 07 ±za 29-06-1392. 

Vervolgens verdeelden voornoemde hr Theodericus Rover, Johannes van 

Ghemert, Johannes zv Truda en Theodericus Luwe al de voornoemde goederen , 

die aan voornoemde broers Willelmus, Johannes en Arnoldus, kvw voornoemde 

hr Rutgherus van Ouden, en Arnoldus Hacke en diens vrouw Margareta gekomen 

waren na overlijden van hun ouders, als volgt. 

Willelmus van Ouden zal hebben (1) de tiende van Nuenen en Wetten? van 

wijlen voornoemde hr Rutgherus, een stukje uitgezonderd, dat de kerk van 

Nuenen en de investiet van die kerk hebben, wegens jaargetijde van wijlen 

Nijcholaus van Ouden, (2) een b-erfcijns van 6 oude groten, die wijlen 

voornoemde hr Rutgherus beurde, gaande uit een huizinge in Nuenen, waarin 

Willelmus van Oude thans woont, (3) een hoeve en erfgoederen, in Oss, die 

waren van wijlen Johannes van Kuijc en die voornoemde Willelmus van Ouden 

eertijds verkocht had aan Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken, (4) 

6 pond was, die hr Rutgherus van Ouden in Nuenen beurde. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis dicti dominus Theodericus Rover Johannes de 

Ghemert Johannes filius Trude et Theodericus [Luwe] de dictis bonis 

omnibus dictis Willelmo Johanni et Arnoldo fratribus liberis dicti 

quondam domini Rutgheri de Ouden et (dg: Arnoldus) Arnoldo Hacke et 

Marg[arete] eius uxori de morte quondam parentum dictorum liberorum 

successione advolutis (dg: concorditer ordina s) divisionem et 

ordinacionem concorditer fecerunt et ordinaverunt in hunc modum videlicet 

quod dictus Willelmus de Ouden habebit (dg: ing) integraliter #et 

obtinebit jure hereditario# decimam de Nuenen et de !Weten dicti quondam 

domini Rutgheri cum suis attinentiis et juribus universis prout dictus 

quondam dominus Rutgherus in eisdem decessit excepta tamen quadam 

particula dicte decime quam particulam (dg: d pr investit) ecclesia de 

Nuenen et investitus eiusdem ecclesie consueverunt habere et a longis 

temporibus (dg: citra) habuerunt et possederunt occacione anniversarii 

(dg: dicti) quondam Nijcholai de Ouden insuper quod dictus Willelmus de 

Ouden eciam habebit [et jure] hereditario possidebit hereditarium censum 

sex grossorum antiquorum quem dictus quondam dominus Rutgherus solvendum 

habuit (dg: habuit) hereditarie ex quadam mansione sita in parochia 

#predicta# in qua dictus Willelmus #de Oude# ad presens moratur item quod 

dictus Willelmus de Ouden habebit et hereditario jure obtinebit quendam 

mansum (dg: it) et hereditates sitas in parochia de Os (dg: quas dictus 

dominus quondam Rutgherus de Ouden erga Johannem de Kuijc acquisiverat) 

que fuerant quondam Johannis de Kuijc et quas dictus Willelmus de Ouden 

(dg: pri) dudum vendiderat Henrico filio quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken (dg: ..) et sex libras cere annuatim quas dominus (dg: 

Rijcoldus) #Rut# de Ouden solvendas habuit in Nuenen 

 

BP 1179 p 458v 08 ±za 29-06-1392. 

Johannes van Ouden zal hebben (1) de goederen gnd te Welle van wijlen 

voornoemde hr Rutgherus van Ouden, in Nuenen, (2) 2 bunder beemd, in 

Nuenen, ter plaatse gnd Blakenbroek, die deels behoorden aan de goederen 

gnd ter Heiden, (3) 1/3 deel van alle “andere” cijnzen en cijnshoenderen, 

die wijlen voornoemde hr Rutgherus beurde, gaande uit verschillende 

erfgoederen, (4) 1/3 deel van 10 lopen roggeland, in Gerwen, (5) 1/3 deel 

van 5 bunder erfgoed, in Gerwen, ter plaatse gnd Oerle. Hieruit moet 

voornoemde Johannes van Ouden betalen (a) een lijfrente van 50 cruijsken 

mottoen, die wijlen voornoemde hr Rutgherus moet betalen aan Johannes van 

Bruheze, volgens de brief die daarvan is gemaakt, (b) 1/3 deel van alle 

erfcijnzen, erfpachten, lijfrenten en onraad, die wijlen voornoemde hr 

Rutgherus van Ouden uit zijn goederen betaalde, zó dat de broers Willelmus 

en Arnoldus en Arnoldus Hacke daarvan geen schade ondervinden. Voornoemde 
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Johannes van Ouden zal krijgen ongeveer 40 en 50 oude schilden, die 

voornoemde Johannes van Ouden gebeurd had, gekomen uit Hensoirde. En 

voornoemde Johannes van Ouden zal ontlast zijn van de ongeveer 450 oude 

schilden en alle geldsommen, die voornoemde Johannes van Ouden beloofd had 

in te brengen. 

 

item quod dictus Johannes de Ouden (dg: he) habebit et hereditario jure 

obtinebit bona dicta te Welle (dg: dicti quon) dicti quondam domini 

Rutgheri de Ouden #sita in dicta parochia de Nuenen# cum suis attinentiis 

universis quocumque sitis prout dictus quondam dominus Rutgherus eisdem! 

decessit et duo bonaria prati sita in parochia de Nuenen ad locum 

Blakenbroec que duo bonaria (dg: ad bona) partim ad bona dicta ter 

Heijden spectare consueverunt #+{hier moeten BP 1179 p 458v 11+12 worden 

ingevoegd}# sed ex dictis bonis (dg: ter Heijden) #te Welle# cum suis 

attinentiis (dg: pd) et ex dictis duobus bonariis prati #et tercia parte 

censuum pullorum X lopinatarum et quinque lopinatarum# dictus Johannes de 

Ouden solvet annuatim terminis et locis ad hoc debitis et consuetis 

#vitalem pensionem L cruijsken mottoen quam dictus quondam dominus Rut 

solvere tenebatur Johanni de Bruheze iuxta continentiam litterarum inde 

confectarum# unam terciam partem omnium hereditariorum censuum et 

hereditariarum paccionum et vitalium pensionum et onerum dictorum onraet 

quorumcumque quos et quas dictus quondam dominus Rutgherus de Ouden 

solvere consueverat et tenebatur personis et locis quibuscumque de et ex 

bonis suis quibuscumque sic quod dictis Willelmo Arnoldo fratribus et 

Arnoldo Hacke et supra eorum hereditates dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum exceptis (dg: tamen in hiis vitali pensione L roe 

cruijsken) et cum premissis dictus Johannes de Ouden obtinebit (dg: quin) 

quadringenta et quinquaginta aude scilde vel circiter que dictus Johannes 

de Ouden de pecunia #levaverat# que provenit de Hensoirde et dictus 

Johannes de Ouden ab huiusmodi CCCCL aude scilde vel circiter et ab 

omnibus pecuniarum summis quas dictus Johannes de Ouden (dg: importa) 

importare promisit (dg: ad divisionem faciendam de bonis dicti) erit 

quitus et exoneratus. 

 

BP 1179 p 458v 09 ±za 29-06-1392. 

(dg: dat voornoemde Arnoldus van Oude) 

 

(dg: item quod dicti Arnoldus de Oude) 

 

BP 1179 p 458v 10 ±za 29-06-1392. 

Voornoemde Arnoldus van Ouden en Arnoldus Hacken zullen krijgen (1) de 

goederen gnd ter Heiden van wijlen voornoemde hr Rutgherus van Ouden, 

uitgezonderd voornoemde 2 bunder beemd, die Johannes van Ouden zal hebben, 

(2) 2/3 deel van cijnzen, hoenderen, 10 lopen land en 5 lopen land 

{kennelijk de goederen, waarvan Johannes van Ouden 1/3 deel zal hebben}. 

Uit deze goederen moeten voornoemde Arnoldus van Ouden en Arnoldus Hacke 

2/3 deel betalen van alle erfcijnzen, erfpachten en lijfrenten, die wijlen 

voornoemde hr Rutgherus betaalde, zó dat voornoemde Willelmus en Johannes 

daarvan geen schade ondervinden, echter uitgezonderd de lijfrente van 50 

cruijsken mottoen, die wijlen hr Rutgherus betaalde aan Johannes van 

Bruheze. 

 

item quod dicti Arnoldus de Ouden et Arnoldus Hacken habebunt et 

hereditario jure obtinebunt bona dicta ter Heijden dicti quondam domini 

Rutgheri de Ouden cum suis attinentiis universis #quocumque sitis# prout 

dictus dominus Rutgherus in eidem! bonis ter Heijden vocatis cum suis 

attinentiis decessit exceptis dictis (dg: bonariis) duobus bonariis prati 

que Johannes de Ouden habebit ut prefertur #et duas tercias partes 

dictorum premissorum {dit slaat kennelijk op BP 1179 p 458v 11+12}# sed 

ex dictis bonis ter Heijden vocatis cum suis attinentiis #et duabus 

terciis partibus censuum pullorum X lopinatarum terre et quinque 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

32 

lopinatarum# (dg: s.) dicti Arnoldus de Ouden et Arnoldus Hacke solvent 

annuatim duas tercias partes omnium hereditariorum censuum hereditariarum 

paccionum et vitalium pensionum quas dictus quondam dominus Rutgherus 

annuatim solvere consuevit personis et locis quibuscumque sic quod 

antedictis (dg: dictis) Willelmo et Johanni nec supra eorum hereditates 

dampna non eveniant quovis modo in futurum exceptis tamen in hiis dicta 

vitali L cruijsken mottoen quam dominus quondam Rutgherus Johanni de 

Bruheze solvere consueverat et quam pensionem L cruijsken mottoen 

 

BP 1179 p 458v 11 ±za 29-06-1392. 

{dit moet kennelijk worden ingevoegd in BP 1179 p 458v 08}. 

terciam partem omnium aliorum censuum et pullorum censualium quos dictus 

dominus quondam Rutgherus solvendos habuit ex hereditatibus quibusque in 

quibuscumque locis sitis atque terciam partem [de]cem lopinatarum terre 

siliginee sitarum in parochia de (dg: Nuenen) Gherwen (dg: ?et ?me) 

 

BP 1179 p 458v 12 ±za 29-06-1392. 

{dit moet kennelijk worden ingevoegd in BP 1179 p 458v 08}. 

[et terciam partem quinque] bonariorum hereditatis sitorum in parochia de 

(dg: Nuenen) Gherwen in loco dicto Oerle prout ibidem site sunt 

 

BP 1179 p 458v 13 ±za 29-06-1392. 

Een onleesbare bepaling over zaken die {p.459r} voornoemde Johannes van 

Ouden voortaan moet betalen, zoals eerder vermeld, uit kennelijk zijn 1/3 

deel van 10 lopen land en 5 bunder erfgoed. 

 

{grotendeels afgesleten} ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... decem lopinatarum terre et quinque bonariorum 

hereditatis. 

 

1179 mf8 A 11 p. 459. 

 in festo Petri et Pauli: zaterdag 29-06-1392. 

 in octavis nativitatis Johannis: maandag 01-07-1392. 

 

BP 1179 p 459r 01 ±za 29-06-1392. 

dictus Johannes de Ouden nunc deinceps solvere tenebatur ut premittitur. 

 

BP 1179 p 459r 02 ±za 29-06-1392. 

Voornoemde Willelmus van Ouden stemde hiermee in. 

 

Quo facto dictus Willelmus de Ouden premissa laudavit et confirmavit et 

promisit super omnia #habita et habenda# premissa rata servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 459r 03 ±za 29-06-1392. 

Johannes van Oude stemde hiermee in. Hij beloofde voornoemde lijfrente van 

50 cruijsken mottoen en het 1/3 deel van voornoemde cijnzen, pachten en 

lijfrenten, die voornoemde hr Rutgherus betaalde, te zullen betalen, zó dat 

voornoemde Willelmus van Oude, Arnoldus van Oude en Arnoldus Hacke daarvan 

geen schade ondervinden.  

 

Insuper Johannes de Oude #premissa laudavit# promisit super habita et 

habenda premissa rata servare (dg: et obligationem ex) #et obligationem 

ex parte sui deponere# et (dg: p...) predictam pensionem L (dg: cruijsk) 

cruijsken mottoen et terciam partem dictorum censuum et (dg: pensionum s) 

paccionum et vitalium pensionum quas dominus Rut predictus solvere 

consueverat nunc deinceps taliter exsolvet annuatim sic quod dictis 

Willelmo de Oude (dg: Joh de Oude et) Arnoldo de Oude et Arnoldo Hacke 

(dg: dampn) et ad et supra eorum hereditates dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum 
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BP 1179 p 459r 04 ±za 29-06-1392. 

Voornoemde Arnoldus van Oude en Arnoldus Hacke stemden hiermee in. 

 

insuper dicti Arnoldus de Oude et Arnoldus (dg: Hal) Hacke premissa 

laudaverunt #promittentes rata servare et obligationem ex parte sui 

deponere# 

 

BP 1179 p 459r 05 ±za 29-06-1392. 

Arnoldus van Ouden beloofde 1/3 deel te betalen van voornoemde cijnzen, 

pachten en lijfrenten, uitgezonderd de lijfrente van 50 cruijskens mottoen. 

 

et promisit Arnoldus de Ouden super habita et habenda unam partem 

dictorum censuum paccionum et vitalium solvere! quod aliis dampna exinde 

non eveniant excepta de dicta pensione L cruijskens mottoen. 

 

BP 1179 p 459r 06 ±za 29-06-1392. 

Voornoemde Arnoldus Hacke beloofde eveneens 1/3 deel te betalen van 

voornoemde cijnzen, pachten en lijfrenten, uitgezonderd voornoemde 

lijfrente van 50 cruijsken mottoen, die Johannes van Ouden moet betalen. 

 

Promisit insuper dictus Arnoldus #Hacke# (dg: h) super habita et habenda 

(dg: ..) simili modo unam terciam partem dictorum censuum paccionum et 

vitalium pensionum solvere sic quod aliis dampna exinde non eveniant 

excepta dicta pensione L cruijsken mottoen quam Johannes de Ouden 

predictus solvere tenebatur ut prefertur. 

 

BP 1179 p 459r 07 za 29-06-1392. 

Voornoemde scheidslieden kondigden af dat Clemencia dvw voornoemde hr 

Rutgherus het recht zal hebben in voornoemde goederen, dat aan haar gekomen 

was na overlijden van haar ouders, met de lasten die bij dit recht horen. 

 

Pronunciaverunt insuper dicti 4or arbitri quod Clemencia (dg: ..) filia 

dicti quondam domini Rutgheri obtinebit (dg: suum jus) in premissis (dg: 

s) totum suum jus quod sibi de morte quondam parentum eiusdem Clemencie 

successione est advolutum in (dg: omnibus .) premissis. Testes Rover et 

Neijnsel datum in festo Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 459r 08 za 29-06-1392. 

{Aanvullen bij BP 1179 p 459r 05}. 

cum suis oneribus ad hoc jus de jure spectantibus. 

 

BP 1179 p 459r 09 za 29-06-1392. 

Arnoldus van Ouden beloofde aan Arnoldus Hacken 25 oude schilden of de 

waarde binnen een jaar te betalen. 

 

Arnoldus (?dg: promisit) de Ouden promisit super omnia Arnoldo (dg: Hak) 

Hacken XXV aude scilde seu valorem (dg: ad) infra (dg: hinc) annum datam 

presentium sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 459r 10 ma 01-07-1392. 

Gerardus zvw Tijelmannus gnd Leijckelman droeg over aan Johannes zvw 

Gerardus Katherinen soen alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn tante Katherina gnd des Wreden resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van voornoemde Johannes zvw Gerardus Katherinen soen. 

 

Gerardus filius #quondam# Tijelmanni (dg: om) dicti Leijckelman omnia 

bona sibi de morte quondam Katherine dicte des (dg: Wrie) Wreden sue 

matertere successione hereditarie advoluta atque post mortem Johannis 

filii quondam Gerardi Katherinen soen successione advolvenda quocumque 

locorum sita hereditarie supportavit dicto Johanni filio dicti quondam 

Gerardi Kath soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum in octavis nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 459r 11 ma 01-07-1392. 

Johannes van Doerne zv hr Ghevardus van Doerne ridder verkocht aan 

Bruijstinus van den Scoetacker zvw Yseboldus van den Scoetacker een 

n-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit de goederen gnd ter Braken, in Deurne. 

 

Johannes de Doerne filius domini Ghevardi de Doerne militis hereditarie 

vendidit (dg: .) Bruijstino van den Scoetacker filio quondam Yseboldi van 

den Scoetacker hereditariam paccionem quatuor et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et 

supra bona infrascripta tradendam ex bonis dictis ter Braken sitis in 

parochia de Doerne et ex attinentiis ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Rover et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 459r 12 ma 01-07-1392. 

Petrus van den Placke droeg over aan zijn broer Johannes van den Placke 7 

Hollandse gulden, aan hem beloofd door8 Theodericus gnd Heijmerics soen. 

 

Petrus van den Placke septem aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Hollandie promissos sibi a Theoderico (dg: He) dicto Heijmerics 

soen prout in litteris supportavit Johanni van den Placke suo (dg: suo) 

fratri cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 459r 13 ma 01-07-1392. 

Johannes zv Johannes van Vorseldonc ev Elizabeth dv Arnoldus zvw Johannes 

gnd Eijcman van Doerne droeg over aan Arnoldus zv Hermannus gnd Eijcman het 

deel, dat aan hem zal komen na overlijden van voornoemde Arnoldus, in ¼ 

deel, aan voornoemde Arnoldus behorend, in ½ van een huis9 en erf in Den 

Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Goes 

enerzijds en erfgoed van Johannes Cuper anderzijds. 

 

Johannes filius Johannis de Vorseldonc maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie Arnoldi filii quondam Johannis dicti Eijcman 

de Doerne totam partem et omne jus sibi et dicte Elizabeth sue uxori (dg: 

de morte) competentes et (verbeterd uit: com) post mortem dicti Arnoldi 

competituras in (dg: domo et area sita in Busco) quarta parte que ad 

dictum Arnoldum spectabat in medietate domus et aree site in Busco in 

vico scriniparorum inter hereditatem quondam Henrici Goes ex uno et inter 

hereditatem Johannis Cuper ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo filio Hermanni dicti Eijcman promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui et dicte Elizabeth deponere. Testes Tijt et 

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 459r 14 ma 01-07-1392. 

Henricus nzv Margareta ndv Philippus Moers soen van Gherwen verkocht aan 

Johannes gnd die Leeuwe een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis in Gerwen te leveren, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Gerwen, tussen Johannes van Deijle enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk erfgoed, gnd dat Hoels Loect, in Sint-Oedenrode, 

tussen Gerardus zv Gerardus van Gherwen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) een akker, gnd de Oude Akker, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd dat Laar, tussen erfgoed gnd Nouden Horst enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met cijnzen aan de grondheer en naburen 

                         
8 Zie ← BP 1178 f 245r 15 wo 30-06-1389, belofte op 24-06-1390 7 Holland 

gulden te betalen. 
9 Zie ← BP 1179 p 213r 03 ma 23-01-1391, verkoop van ¼ deel in de helft van 

dit huis. 
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aldaar, een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment en een b-erfpacht 

van ½ mud rogge. 

 

Henricus (dg: dictus Grieten) filius naturalis Margarete filie naturalis 

(dg: quondam The) Philippi Moers soen de Gherwen hereditarie vendidit 

Johanni dicto die Leeuwe hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie purificationis et in 

parochia de Gherwen tradendam ex domo et orto sitis in parochia de 

Gherwen inter hereditatem Johannis de Deijle ex uno et inter communem 

plateam ex alio item ex pecia (dg: parti prati et p) hereditatis dicta 

dat Hoels Loect sita in dicta parochia inter hereditatem Gerardi filii 

Gerardi de Gherwen ex uno et inter hereditatem communem! plateam ex alio 

item ex agro dicto den Ouden Acker sito in dicta parochia ad locum dictum 

dat Laer inter hereditatem dictam Nouden Horst ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus domini fundi (dg: et here) et 

vicinorum ibidem et hereditario censu XXX solidorum communis pagamenti et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 459r 15 ma 01-07-1392. 

(dg: Willelmus). 

 

BP 1179 p 459r 16 ma 01-07-1392. 

(dg: Gerardus Mudeken). 

 

BP 1179 p 459r 17 ma 01-07-1392. 

De broers Reijnerus Loesken en Willelmus van Lent, kvw Henricus Mudeken, 

beloofden aan Theodericus Scalpart 116 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Reijnerus Loesken (dg: f) et Willelmus de Lent fratres liberi quondam 

Henrici Mudeken promiserunt Theoderico Scalpart C et XVI Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 459r 18 ma 01-07-1392. 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken beloofde aan de secretaris [Adam 

van Mierde], tbv hr Johannes van Mierde bv voornoemde secretaris, 11 mud 

tarwe, Bossche maat, uiterlijk met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) 

in Lithoijen te leveren. 

 

Willelmus de (dg: Len) Lent filius Henrici quondam Mudeken promisit (dg: 

.) mihi ad opus domini Johannis de Mierde mei fratris undecim modios (dg: 

boek...) boni (dg: e) tritici mensure de Busco (dg: a) infra hinc et 

Martini proxime persolvendos et in Lijttoijen tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 459r 19 ma 01-07-1392. 

Johannes Clijngelberch en Johannes van Hoemen zv Arnoldus van Hoemen 

beloofden aan de broers Reijnerus Loesken en Willelmus van Lent, kvw 

Henricus Mudeken, 76 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Clijngelberch et Johannes de Hoemen filius Arnoldi de Hoemen 

promiserunt Reijnero Loesken (dg: filio qu) et Willelmo de Lent fratribus 

liberis quondam Henrici Mudeken (dg: LXXVI) septuaginta sex Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1179 p 459r 20 ma 01-07-1392. 

Godefridus gnd Yden soen van Merlaer verkocht aan Henricus zv Henricus van 

den Buer een stuk land, gnd dat Hoge Eusel, in Uden, achter de goederen gnd 

te Zochel, tussen erfgoed gnd die Oude Culen enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, aan hem overgedragen door Johannes gnd Kathelinen soen. De 

brief overhandigen aan Gerardus Spelmaker. 

 

Tradetur littera Gerardo (dg: Sel) Spelmaker. 

Godefridus dictus Yden soen de Merlaer peciam terre dictam dat Hoghe 

Eeusel sitam in parochia de Uden retro bona dicta te Zochel inter 

hereditatem dictam die Aude Culen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem ex alio supportatam sibi a Johanne dicto Kathelinen 

soen prout in litteris (dg: supportavit) #vendidit# Henrico (dg: van den) 

filio Henrici van den (dg: Boer) Buer cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 459r 21 ±ma 01-07-1392. 

Godefridus zv voornoemde Godefridus Yden soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus filius dicti Godefridi Yden soen prebuit et reportavit. Supra. 

 

BP 1179 p 459r 22 ±ma 01-07-1392. 

Hr Johannes van Mierde investiet van Blaerthen beloofde aan Gertrudis wv 

Nijcholaus van Stakenborch een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Dominus Johannes de Mierde investitus de Blaerthen promisit super omnia 

se daturum et soluturum Gertrudi relicte quondam Nijcholai de Stakenborch 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco. 

 

1179 mf8 A 12 p. 460. 

 in octavis nativitatis Johannis: maandag 01-07-1392. 

 

BP 1179 p 460v 01 ma 01-07-1392. 

Rutgherus van Zonne zvw Johannes van Zonne van Eijndoven en hr Johannes van 

Mierde investiet van Blaerthem beloofden aan Gertrudis wv Nijcholaus van 

Stakenborch een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. Voornoemde hr Johannes 

zal geheel deze lijfpacht leveren, zolang hij leeft, als voornoemde 

Gertrudis dan leeft. Zou voornoemde Gertrudis leven na overlijden van 

voornoemde hr Johannes, dan zal daarna voornoemde Rutgherus geheel de 

lijfpacht leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Rutgherus de Zonne filius quondam Johannis de Zonne de Eijndoven et 

Dominus Johannes de Mierde investitus de Blaerthem promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Gertrudi (dg: ..s) relicte quondam 

Nijcholai de Stakenborch vitalem pensionem (dg: vi) duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Gertrudis et non 

ultra purificationis et in Busco ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis tali condicione (dg: quod cum mortua fuerit etc erunt quiti) hoc 

eciam quod dictus dominus Johannes dictam pensionem solvet integraliter 

[quandiu] (dg: ipsa Gertrudis vixerit) dictus dominus Johannes vixerit in 

humanis dicta Gertrude manente superviva et si contingat dictam Gertrudem 

vivere in humanis post obitum dicti domini Johannis extunc deinceps 

dictus Rutgherus dictam pensionem integraliter dabit et exsolvet de et ex 

omnibus suis bonis ad vitam dicte Gertrudis et cum dicta Gertrudis mortua 

fuerit extunc erunt ambo et eorum bona quiti. Testes Rover et Tijt datum 

in octavis nativitatis Johannis. 
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BP 1179 p 460v 02 ma 01-07-1392. 

Voornoemde Rutgherus van Zonne zvw Johannes van Zonne van Eijndoven 

verklaarde dat voornoemde hr Johannes van Mierde alle goederen aan hem 

heeft geleverd, die aan hem en zijn vrouw Katherina ndv voornoemde hr 

Johannes beloofd waren door voornoemde hr Johannes. 

 

Dictus Rutgherus palam recognovit sibi per dominum Johannem de Mierde 

predictum (dg: s..) fore satisfactum ab omnibus bonis et rebus prius 

promissis sibi a dicto domino cum Katherina sua uxore filia naturali 

dicti domini Johannis a dicto domino Johanne #(dg: et Katheri)# nomine 

dotis et alias quovis modo a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 03 ma 01-07-1392. 

Zweneldis sv Walterus zvw Martinus van Doerne droeg over aan Johannes Boen 

de helft in een b-erfpacht10 van 1 mud rogge, maat van Helmond, welke pacht 

van 1 mud voornoemde Zweneldis en haar broer Walterus met Lichtmis beurden, 

op het onderpand te leveren, gaande uit 3 lopen roggeland, met gebouwen, in 

Deurne, tussen Johannes gnd Wever enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welke 3 lopen voornoemde Walterus uitgegeven had aan voornoemde Johannes 

Boen voor (a) de hertogencijns, (b) 40 schelling gemeen paijment aan mr 

Johannes van den Grave, (c) 1 lopen rogge, maat van Helmond aan de kerk van 

Deurne, (d) voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge, aan voornoemde Walterus 

en zijn zuster Zweneldis te leveren. 

 

Solvit. 

Zweneldis (dg: fi) soror Walteri filii quondam (dg: f) Martini de Doerne 

cum tutore medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Helmont quam paccionem unius modii siliginis 

dicti Zweneldis et Walterus eius frater solvendam hereditarie 

purificationis et supra tres [lopinatas terre] siliginee infrascriptas 

tradendam de et ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Doerne inter hereditatem Johannis dicti (dg: Wever) Wever ex uno et inter 

communem plateam ex alio cum edificiis in dictis (dg: b) tribus lopinatis 

terre consistentibus quas tres lopinatas terre #cum suis attinentiis# 

dictus Walterus (dg: pro p) pro censu domini ducis et pro XL solidis 

communis pagamenti magistro Johanni van den Grave necnon pro uno lopino 

siliginis mensure de Helmont ecclesie de Doerne [exinde] solvendis et pro 

predicta paccione unius modii siliginis dicte mensure de Helmont dictis 

Waltero et Zweneldi eius sorori exinde solvenda (dg: prout in litteris 

hereditarie vendiderat) dederat ad hereditariam paccionem Johanni !de 

Boen prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni Boen 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

[deponere]. Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 04 ma 01-07-1392. 

(dg: Elizabeth). 

 

BP 1179 p 460v 05 ma 01-07-1392. 

Johannes zvw Johannes van den Rijtvenne gaf uit aan Petrus zv Godefridus 

gnd Ketelbueter een stuk land, in Deurne, ter plaatse gnd Rijtvenne, tussen 

Henricus van der Locht en de gemeint aldaar enerzijds en eerstgenoemde 

Johannes anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor 1 oude 

groot en een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met 

Allerheiligen op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (za 

01-11-1393). 

 

                         
10 Zie ← BP 1178 f 366r 07 do 17-03-1390, overdracht van een helft in deze 

pacht. 
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Solvit Petrus. Solvit Johannes XIX solidos. 

Johannes filius quondam Johannis van den Rijtvenne peciam terre sitam in 

parochia de Doerne in loco dicto Rijtvenne inter hereditatem Henrici van 

der Locht et communitatem ibidem ex uno et inter hereditatem primodicti 

Johannis ex alio prout ibidem sita est et limitata ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Petro filio Godefridi dicti Ketelbueter ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: l) uno grosso antiquo et pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont [danda] sibi ab alio 

hereditarie (dg: p) omnium sanctorum #et primo termino ultra annum# et 

supra dictam peciam terre tradenda promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 06 ma 01-07-1392. 

Johannes Boen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Boen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 07 ma 01-07-1392. 

De broers Goddinus en Johannes Hamer, kvw Goddinus van Lijt, droegen over 

aan Johannes van der Graft zvw Godefridus van der Graft van Lijttoijen een 

b-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin, 6 roeden breed, in Lithoijen, tussen Johannes gnd Lachaert 

enerzijds en kv Willelmus Bijeken anderzijds, (2) 2 hont land aldaar, ter 

plaatse gnd Krikkam, tussen Otto van den Graft enerzijds en kvw Henricus 

gnd Waijmen anderzijds, welk huis, tuin en 2 hont voornoemde wijlen 

Goddinus van Lijt uitgegeven had aan zijn broer Reijmboldus zvw Henricus 

gnd Veren Heilwigen soen voor een b-erfcijns van 4 penning en een 

b-erfcijns van 5 pond, (3) de helft, aan voornoemde Reijmboldus behorend, 

in 7 hont land, aldaar, ter plaatse gnd die Esberg, tussen kvw Godefridus 

zv Elijas enerzijds en wijlen Bernardus gnd Reijners soens soen anderzijds, 

welke helft voornoemde Reijmboldus tevens tot onderpand had gesteld. 

 

Goddinus et Johannes Hamer fratres liberi quondam Goddini de Lijt 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo #et# orto (dg: d..) sex virgatas terre in 

latitudine continentes! sitos in parochia de Lijttoijen inter hereditatem 

Johannis dicti Lachaert ex uno et inter hereditatem liberorum Willelmi 

Bijeken ex alio atque ex duobus hont terre sitis ibidem in loco dicto 

Crickam inter hereditatem Ottonis van den Graft ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici dicti Waijmen ex alio quos domum 

ortum et et duo hont terre (dg: G) dictus quondam Goddinus de Lijt pro 

hereditario censu quatuor denariorum annuatim exinde solvendo atque pro 

hereditario censu (dg: qr) quinque librarum (dg: de) dederat ad censum 

Reijmboldo filio quondam Henrici dicti Veren Heilwigen soen suo fratri 

(dg: ?p) atque ex medietate ad dictum Reijmboldum spectante in septem 

hont terre sitorum! #ibidem# in loco dicto die Eschberch inter 

hereditatem liberorum quondam Godefridi filii Elije ex uno et inter 

hereditatem quondam Bernardi dicti Reijners soens soen ex alio quam 

medietatem dictorum septem hont terre dictus Reijmboldus simul cum (dg: 

cum) dictis domo orto et duobus [hont terre] ad pignus imposuit prout in 

litteris et quem censum nucn ad se integraliter spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni van der Graft filio quondam Godefridi 

van der Graft de Lijttoijen cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte eorum et quorumcumque heredum 

dicti Goddini de (dg: d) Lijt deponere. Testes Willelmus et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1179 p 460v 08 ma 01-07-1392. 

Johannes van der Graft zvw Godefridus van der Graft van Lijttoijen beloofde 

aan Goddinus van Lijttoijen en Aleijdis van Rijswijc een lijfrente van 5 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in 
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Lithoijen, tussen Johannes Lachart enerzijds en kv Willelmus gnd Dijcke 

anderzijds, (2) 7½ hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd in den 

Beirgelen, tussen Elijas Bartrams soen enerzijds en kvw Johannes van 

Macharen anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Johannes van der Graft filius quondam Godefridi van der Graft de 

Lijttoijen promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Goddino (dg: de Lijt #oijen#) #de Lijttoijen (dg: ad opus sui et ad 

opus)# et Aleijdi de Rijswijc vitalem pensionem quinque librarum monete 

anno quolibet ad vitam dictorum Goddini et Aleijdis et non ultra 

nativitatis Johannis ex domo et orto sitis in parochia de Lijttoijen 

inter hereditatem Johannis Lachart ex uno et inter hereditatem liberorum 

Willelmi dicti Dijcke ex alio item ex septem et dimidio hont terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto in den Beirgelen inter hereditatem Elije 

Bartrams soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de 

Macharen ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 09 ma 01-07-1392. 

Voornoemde Johannes van der Graft beloofde aan Johannes Hamer zvw Goddinus 

van Lijt 26 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Johannes van der Graft promisit Johanni Hamer filio quondam 

Goddini de Lijt XXVI Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 10 ma 01-07-1392. 

Jacobus Fonssel, Henricus van der Hoeven, Johannes van Aforden en Johannes 

Kepken zvw Willelmus Kepken beloofden aan de secretaris, tbv hr Johannes 

van Dungen 33½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1393) te betalen. 

 

Jacobus Fonssel et Henricus van der Hoeven Johannes de Aforden Johannes 

Kepken filius quondam Willelmi Kepken promiserunt (dg: mihi mihi ad opus) 

mihi ad opus domini Johannis de Dungen (dg: ad purificationis proxime 

futurum persolvendos) XXXIII et dimidium modios siliginis mensure de 

Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 11 ma 01-07-1392. 

Everardus van der Zoe, Willelmus Valkenborch, Johannes Wouters soen van 

Nuwelant en Rodolphus van Aken beloofden aan de secretaris, tbv hr Johannes 

van Donghen, 37½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1393) te leveren. 

 

Everardus van der Zoe Willelmus Valkenborch et Johannes Wouters soen de 

Nuwelant Rodolphus de Aken promiserunt mihi ad opus domini Johannis de 

Donghen XXXVII et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 12 ma 01-07-1392. 

Albertus zvw Theodericus gnd Aelbrechts van Druenen verkocht aan Basilius 

zvw Johannes van Zidewijnden een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 roeden land, gnd 

gerden, met gebouwen, in Druenen, tussen Arnoldus Corenman enerzijds en 

Johannes van Loen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de 

plaats gnd te Woude toe, (2) 3½ roeden land, gnd gerden, in Druenen, tussen 

Elizabeth wv Willelmus van Hoelt enerzijds en Hessello Gobels soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ter Scoet 
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toe van Elshout, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Albertus filius quondam Theoderici dicti Aelbrechts de Druenen 

hereditarie vendidit Basilio filio quondam Johannis de Zidewijnden 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: pu) nativitatis #Domini# et in Busco tradendam 

ex tribus virgatis terre #dictis gherden# dicti venditoris sitis in 

parochia de Druenen inter heredittem Arnoldi Corenman ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Loen ex alio (dg: et ex edificii) tendentibus a 

communi platea usque ad (dg: locum dictum) locum dictum (dg: ten Scoet 

toe van) #te Waude toe# et ex edificiis supra dictas tres (dg: pecias) 

#virgatas# terre consistentibus atque de et ex tribus et dimidia virgatis 

terre (dg: sitis in dicta parochia) dictis gherden sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Willelmi de Hoelt ex 

uno et inter hereditatem Hessellonis Gobels soen ex alio tendentibus a 

communi platea usque ad locum dictum ter (dg: Scoet) Scoet toe van 

Elshout promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini ducis et sufficientem facere. Testes Tijt et 

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 460v 13 ma 01-07-1392. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Basilius 50 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1392) te betalen. 

 

Dictus Albertus promisit dicto (dg: Bas) Basilio L Hollant gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 A 13 p. 461. 

 in octavis nativitatis Johannis: maandag 01-07-1392. 

 in crastino octavarum nativitatis Johannis: dinsdag 02-07-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis julii die secundo: dinsdag 02-07-1392. 

 quarta post octavas Johannis: woensdag 03-07-1392. 

 

BP 1179 p 461r 01 ma 01-07-1392. 

Godefridus zv Sijmon van Bruggen beloofde aan hr Gerardus van het Hof, tbv 

hem en hr Johannes van Mierde, 12 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Nota. 

Godefridus filius (dg: q) Sijmonis de Bruggen promisit domino Gerardo de 

Curia ad opus sui et ad opus domini Johannis de Mierde seu alterius eorum 

XII Hollant gulden seu valorem in auro in festo Martini proxime futuro 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum in octavis nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1179 p 461r 02 ma 01-07-1392. 

Reijnerus Loeskens zvw Henricus Mudeken beloofde aan hr Mathijas Zorgen 4 

mud tarwe, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) te 

betalen. 

 

Reijnerus Loeskens filius quondam Henrici Mudeken promisit domino Mathije 

Zorgen quatuor modios tritici mensure de Busco ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 461r 03 ma 01-07-1392. 

Arnoldus zvw Theodericus gnd Stamelarts soen van Asten en zijn dochter 

Elizabeth verkochten aan Ghibo van Bernheze en diens vrouw Heijlwigis dvw 

Walterus molenaar van Eijndoven een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Breugel, tussen Arnoldus Luden soen enerzijds en Martinus zv 

Willelmus van Huls anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Breugel, 
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tussen Henricus Meijs enerzijds en Everardus Luden soen anderzijds, (3) een 

stuk land, gnd dat Vaerackerken, in Breugel, beiderzijds tussen erfgoed van 

het klooster van Hoedonc, (4) een stuk land, gnd dat Pekels Wielken, in 

Breugel, beiderzijds tussen erfgoed van voornoemd klooster van de Hoedonc, 

(5) een beemd, in Breugel, ter plaatse gnd Aeldonk, tussen Johannes van 

Merenvoert enerzijds en kvw Henricus van der Langdonc anderzijds, (6) een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Asten, die Yseboldus zv Henricus gnd 

Bollarts soen moet leveren, gaande uit erfgoederen die waren van voornoemde 

Arnoldus verkoper, in Asten, eerstgenoemde erfgoederen reeds belast met 

grondcijnzen en een lijfpacht van 1 mud rogge, op het leven van Margareta 

dvw Nijcholaus Katers. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici dicti Stamelarts soen de Asten #et 

Elizabeth eius filia cum tutore# legitime vendiderunt Ghiboni de Bernheze 

(dg: ad opus sui et ad opus) #et# Heijlwigis eius uxoris filie quondam 

Walteri (dg: d) multoris de Eijndoven vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam (dg: h) anno quolibet ad vitam 

dictorum emptorum et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex 

domo et orto dicti! venditoris! sitis in parochia de Broegel inter 

hereditatem Arnoldi Luden (dg: de) soen ex uno et inter hereditatem 

Martini filii Willelmi de Huls ex alio atque ex (dg: quatuor pe) 

sextariata terre siliginee sita in dicta parochia inter hereditatem 

Henrici Meijs ex uno et inter hereditatem Everardi Luden soen ex alio 

item ex pecia terre (dg: sita in dicta parochia inter inter) dicta dat 

Vaerackerken sita in dicta parochia inter hereditatem conventus de 

Hoedonc ex utroque latere coadiacentem atque (dg: par) ex pecia (dg: 

terre) terre dicta dat Pekels Wielken sita in dicta parochia inter 

hereditatem dicti conventus de H[oedonc] ex (dg: uno) #[utroque] latere# 

item ex prato sito in dicta parochia in loco dicto (dg: in Al) Aeldonc 

inter hereditatem Johannis de Merenvoert ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici van der Langdonc ex alio ut dicebant atque ex 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Asten (dg: quam 

p) quam Yseboldus filius (dg: qu) Henrici dicti Bollarts soen dictis 

venditoribus solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus que fuerant 

dicti Arnoldi venditoris sitis in parochia de Asten ut dicebant 

promittentes cum tutore super habita [et habenda warandiam] et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: ex) censibus dominorum fundi ex 

premissis et vitali pensione unius modii siliginis ad vitam Margarete 

filie quondam Nijcholai Katers ex (dg: -inde) dictis hereditatibus prius 

solvendis et sufficientem facere (dg: testes datum supra) et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 461r 04 ma 01-07-1392. 

Johannes van Hoemen zv Arnoldus van Hoemen beloofde aan Reijnerus Loesken 

zvw Henricus Mudeken 3 mud tarwe, Bossche maat, met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1392) te leveren. 

 

Johannes de Hoemen filius Arnoldi de Hoemen promisit Reijnero Loesken 

filio quondam Henrici Mudeken III modios tritici mensure de Busco ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 461r 05 ma 01-07-1392. 

Willelmus zv Henricus van der Bruggen verkocht aan Johannes van Goerle zvw 

Johannes van Goerle een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Moergestel, 

met Lichtmis in Moergestel te leveren, gaande uit (1) een beemd, in 

Moergestel, tussen Johannes van Brecht enerzijds en Geerlacus Cnode 

anderzijds, die voornoemde Willelmus Vos bij wijze van erfwisseling 

verkregen had van Walterus van Audenhoven, (2) een b-erfpacht van 3½ mud 

rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis te leveren, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, in Moergestel gelegen, (2a) een stuk land, gnd die 

Amerakker, tussen kv Henricus gnd Tijmmerman enerzijds en Johannes gnd 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

42 

Goeswijns anderzijds, (2b) een stuk land, gnd die Oestakker, tussen 

kinderen gnd Elijaes Kijnder enerzijds en kv Godefridus van den Houtvoert 

anderzijds, (2c) een stuk land, tussen Truda van Zon enerzijds en eertijds 

Geerlacus Cnode anderzijds, (2d) een streep land, tussen kv Mathijas gnd 

Claes enerzijds en Lucia gnd Ghenen anderzijds, (2e) een streep land, ter 

plaatse gnd op den Waterlaat, tussen voornoemde Lucia enerzijds en Amelius 

Nouden anderzijds, (2f) een stuk land, ter plaatse gnd aen den Doernakker, 

tussen wijlen Johannes gnd Laet enerzijds en Ghisbertus gnd van der Berchen 

anderzijds, (2g) een stuk land, tussen eertijds voornoemde Geerlacus Cnode 

enerzijds en voornoemde Ghisbertus van der Berchen anderzijds, (2h) een 

stuk land, tussen voornoemde Ghiselbertus enerzijds en Henricus van Spulle 

anderzijds, (2i) een stuk land, ongeveer 1 lopen groot, beiderzijds tussen 

erfgoed van het gasthuis in Den Bosch, (2j) een stuk land, tussen erfgoed 

van voornoemd gasthuis in Den Bosch enerzijds en eertijds voornoemde 

Gheerlacus Cnode anderzijds, welke erfgoederen, voornoemde beemd 

uitgezonderd, voornoemde Willelmus Vos uitgegeven had aan Petrus gnd Zibben 

voor voornoemde pacht van 3½ mud rogge. Voornoemde Willelmus Vos en zijn 

voornoemde vader Henricus van der Bruggen beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de grondcijns uit voornoemde beemd. 

 

Willelmus Vos filius (dg: q) Henrici van der Bruggen hereditarie vendidit 

Johanni de Goerle filio quondam Johannis de Goerle hereditariam paccionem 

(dg: s) sex modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) #Gestel prope 

Oesterwijc# solvendam hereditarie purificationis et in Gestel prope 

Oesterwijc tradendam de et ex quodam prato sito in parochia de Gestel 

prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis de Brecht ex uno et inter 

hereditatem Geerlaci Cnode ex alio quod pratum dictus Willelmus Vos erga 

Walterum de Audenhoven in modum (dg: here) ?directe hereditarie 

permutationis habite (dg: inter) et facte inter !dictum Willelmum et 

Walterum !predictos acquisiverat prout in litteris quas vidimus item (dg: 

ex pecia terre) #atque de et ex hereditaria paccione trium et dimidii 

modiorum !dicte mensure quam dictus venditor solvendam habet hereditarie 

purificationis# de et ex hereditatibus infrascriptis sitis in dicta 

parochia de Ghestel predicta scilicet ex pecia terre dicta die Ameracker 

sita inter hereditatem (dg: Henrici Tijmmermans) liberorum Henrici dicti 

Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Goeswijns ex alio 

item ex pecia terre dicta die Oestacker (dg: Oester) sita inter 

hereditatem liberorum dictorum Elijaes Kijnder ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: Walteri) Godefridi van den Houtvoert ex alio 

item ex pecia terre sita inter hereditatem Trude de Zon ex uno et inter 

hereditatem #dudum# Geerlaci Cnode ex alio item ex quadam strepa terre 

sita inter hereditatem liberorum Mathije dicti Claes ex uno et inter 

hereditatem Lucie dicte Ghenen ex alio item ex quadam strepa terre sita 

ad locum dictum op den Waterlaet (dg: inter) inter hereditatem dicte 

Lucie ex uno et inter hereditatem Amelii Nouden ex alio item ex pecia 

terre sita ad locum dictum (dg: op) aen den Doernacker inter hereditatem 

quondam Johannis dicti Laet ex uno et inter hereditatem Ghisberti dicti 

van der Berchen ex alio item ex pecia terre sita inter hereditatem 

#dudum# dicti Geerlaci Cnode ex uno et inter Ghisberti van der Berchen 

predicti ex alio item ex pecia terre sita inter hereditatem dicti 

Ghiselberti ex uno et inter hereditatem Henrici de Spulle ex alio item ex 

(dg: u) una pecia terre unam lopinatam terre vel (dg: con) circiter 

continente sita inter hereditatem hospitalis in Buscoducis ex (dg:uno) 

utroque latere coadiacentem item ex pecia terre sita inter hereditatem 

dicti hospitalis (dg: e) in Buscoducis ex uno et inter hereditatem (dg: 

he) #dudum# dicti Gheerlaci Cnode ex alio quas hereditates excepto 

predicto prato dictus Willelmus Vos (dg: venditor eg erga) #dederat# 

Petro dicto Zibben (dg:..) ad pactum !acquisiverat (dg: scilicet) 

#scilicet pro dicta paccione trium et dimidii modiorum siliginis# ut 

dicebat promittentes !cum eo dictus (dg: Hermannus) Henricus van der 

Bruggen eius pater indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 
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obligationem deponere excepto (dg: .) censu domino fundi ex dicto prato 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 461r 06 di 02-07-1392. 

Elizabeth wv mr Godefridus gnd van Winckel timmerman droeg over aan 

Katherina, dvw Goeswinus gnd Budels en diens vrouw Margareta dvw voornoemde 

mr Godefridus van Winckel, tbv haar en Johannes, zv voornoemde wijlen 

Goeswinus en Margareta, haar vruchtgebruik in de helft van een stukje land, 

16 voet breed, in Den Bosch, bij de Jodenpoort, af te meten vanaf erfgoed 

van Arnoldus gnd Tolinc richting erfgoed van Johannes gnd van der Dijesen, 

strekkend vanaf de stroom tot aan erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Steenman, 

met de oude stadsmuur in dit stukje, welk stukje met oude stadsmuur 

voornoemde wijlen mr Godefridus in cijns verkregen had van Egidius zvw 

Johannes Woijten soen van Helvoert en zijn vrouw Sophia wv Henricus Cuper, 

te weten in de helft die aan erfg vw voornoemde mr Godefridus van Winckel 

gekomen was na overlijden van voornoemde mr Godefridus, resp. aan hen zal 

komen na overlijden van voornoemde Elizabeth. Voornoemde Katherina en 

Arnoldus die Vrieze zvw Theodericus die Vrieze van Veltwesel beloofden 

voorts dat Johannes, minderjarige zvw voornoemde Goeswinus Budels, zodra 

hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Elizabeth relicta quondam magistri Godefridi dicti (dg: v) de Winckel 

carpentarii cum tutore suum usufructum sibi competentem in (dg: me) una 

medietate cuiusdam particule terre sedecim pedatas terre in latitudine 

continentem sita in Busco prope portam Judeorum videlicet mensurando 

huiusmodi particulam terre ab hereditate Arnoldi dicti Tolinc versus 

hereditatem Johannis dicti van der Dijesen que vero particula predicta se 

extendit ab aqua ibidem currente ad hereditatem quondam Arnoldi (dg: St) 

dicti Steenman cum quodam antiquo muro lapideo oppidi de Buscoducis in 

dicta particula terre consistente quam particulam terre cum dicto antiquo 

muro lapideo dictus quondam magister Godefridus erga (dg: God) Egidium 

filium quondam Johannis Woijten soen de Helvoert (dg: maritum) et 

Soph[iam] suam uxorem relictam quondam Henrici Cuper ad censum 

acquisiverat prout in litteris (dg: ..) scilicet in illa medietate dicte 

particule (dg: h) terre cum dicto muro lapideo que medietas heredibus 

dicti quondam magistri Godefridi de [Wi]nckel de morte eiusdem quondam 

magistri Godefridi successione est advoluta et post mortem dicte 

Elizabeth successione advolvetur supportavit Katherine filie quondam 

Goeswini dicti Budels ab eodem Goeswino et Margareta eius uxore filia 

olim dicti q[uondam] magistri Godefridi de Winckel (dg: ad opus dicte 

Katherine) #pariter genit[e] ad opus sui# et ad opus (dg: Goeswini) 

#Johannis# filii dictorum quondam Goeswini et Margarete promittens (dg: 

ratam servare) cum tutore [ratam servare]. #Testes datum supra#. (dg: 

tradetur littera dicte Elizabeth). {met haal verbonden met BP 1179 p 461r 

08}. 

 

BP 1179 p 461r 07 di 02-07-1392. 

Voornoemde Katherina verkocht voornoemde helft aan Rodolphus van den Zande 

van Bucstel. Lasten van haar kant en van de kant van haar broer Johannes 

worden afgehandeld. 

 

Dicta Katherina cum tutore dictam medietatem hereditarie vendidit 

Rodolpho van den Zande de Bucstel #cum litteris et (dg: jure .. et) jure# 

promittens (dg: cum tutore ratam servare) super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et Johannis sui 

fratris predicti in dicta medietate existentem deponere. 

 

BP 1179 p 461r 08 di 02-07-1392. 

{verbonden met BP 1179 p 461r 06}. 

promiserunt insuper dicta Katherina cum tutore et Arnoldus die Vrieze 

filius quondam Theoderici die Vrieze de Veltwesel indivisi super habita 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

44 

et habenda quod ipsi Johannem filium dicti (dg: d) quondam Goeswini 

Budels quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicta (dg: d) 

medietate et [jure] ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes 

Neijnsel et Tijt datum in crastino octavarum nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 461r 09 di 02-07-1392. 

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

schepenen, Stamelart van Spanct, Johannes Coninc en Willelmus van Volkel. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Sta de Spanct 

Johanne Coninc (dg: The) #Willelmo# van Volkel acta in camera anno 

nonagesimo secundo mensis julii die secundo hora none. 

 

BP 1179 p 461r 10 wo 03-07-1392. 

Voornoemde Rodolphus verhuurde voornoemde helft aan voornoemde Elizabeth 

voor de duur van haar leven, voor 10 schelling per jaar, met Sint-Jan te 

betalen; de huurprijs is voldaan. 

 

Dictus Rodolphus dictam medietatem locavit dicte Elizabeth ab eadem quoad 

vixerit possidendam et non ultra anno quolibet (dg: pro) ad eius vitam et 

non ultra pro X {met puntje ervoor en erachter} solidis dandis sibi ab 

alio nativitatis Johannis promittens ratam servare et reco[gnovit] sibi 

de pretio locacionis fore satisfactum. Testes Willelmus et Arnoldus datum 

quarta post octavas Johannis. 

 

BP 1179 p 461r 11 di 02-07-1392. 

Voornoemde Rodolphus koper beloofde aan voornoemde Katherina, tbv Johannes 

bv voornoemde Katherina, 10 gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, te betalen, zodra voornoemde Johannes meerderjarig is en afstand 

zal hebben gedaan. 

Zou Johannes overlijden voor hij meerderjarig is, dan zal voornoemde 

Katherina die som, direct na overlijden van Johannes, beuren. 

 

Dictus Rodolphus emptor promisit dicte Katherine ad opus Johannis (dg: 

filii) fratris eiusdem Katherine X gulden scilicet XXXIII communes 

placken pro quolibet gulden computato et quamcito dictus Johannes ad 

annos pubertatis pervenerit super dicta medietate dicte particule terre 

(dg: renunc) ad opus dicti Rodolphi renunciaverit persolvendos et si 

dictus Johannes (dg: interim) decederet (dg: extunc dicta) antequam ad 

annos sue pubertatis pervenerit extunc dicta (dg: Pe) Katherina dictam 

pecuniam habebit et levabit et mo[nebit] statim post decessum dicti 

Johannis sui fratris. Testes datum11 supra. 

 

1179 mf8 B 01 p. 462. 

 in crastino octavarum nativitatis Johannis: dinsdag 02-07-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis julii die II: dinsdag 02-07-1392. 

 

BP 1179 p 462v 01 di 02-07-1392. 

Philippus zvw Johannes zvw Aleijdis wv Rodolphus gnd Webel droeg over aan 

Jacobus van de Hoevel een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Jacobus zv 

Johannes gnd Dorre beloofd had aan voornoemde Aleijdis en haar zoon 

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

Jan, gaande uit een tuin, in Berlicum, tussen erfgoed van de monniken van 

Berna enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns nu aan voornoemde 

Philippus behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

                         
11 Daar BP 1179 p 461r 10 later ertussen is geschreven, is de datum: anno 

nonagesimo secundo mensis julii die secundo; in crastino octavarum 

nativitatis Johannis. 
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Nota. 

Philippus filius quondam Johannis filii quondam (dg: Le.) Aleijdis 

relicte quondam Rodolphi dicti (dg: Webe) Webel hereditarium censum 

viginti solidorum monete quem Jacobus filius Johannis dicti Dorre 

promisit se daturum et soluturum dictis Aleijdi et Johanni eius filio 

hereditarie mediatim Domini mediatim Johannis ex (dg: domo quond quodam) 

orto quodam sito in parochia de Berlikem inter hereditatem monachorum de 

(dg: Ber) Berna ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio prout dictus ortus ibidem est situatus prout in litteris et quem 

censum dictus Philippus (dg: sibi de morte dicti quondam Aleij) nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie supportavit Jacobo van de Hoevel cum 

litteris et jure et cum arrestadiis omnibus sibi a quocumque tempore 

usque in diem presentem restantibus ut dicebat promittens ratam servare. 

Testes Willelmus et Tijt datum in crastino octavarum Johannis. 

 

BP 1179 p 462v 02 di 02-07-1392. 

Arnoldus Rover Snobbe machtigde Wiskinus zv Theodericus Neven zijn cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Arnoldus Rover (dg: Snobbel) Snobbe dedit (dg: potestatem) Wiskino filio 

Theoderici Neven potestatem monendi etc suos redditus !redditus paciones 

et credita usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 462v 03 di 02-07-1392. 

Willelmus van Blitterswijc van Bruxella droeg over aan Johannes die Yoede 

27 Hollandse gulden, aan hem beloofd door Henricus Rovers soen. 

 

Willelmus de Blitterswijc de Bruxella viginti septem florenos aureos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie promissos sibi ab Henrico 

Rovers soen prout in litteris supportavit Johanni die Yoede cum litteris 

et jure. Testes (dg: d) Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 462v 04 di 02-07-1392. 

Lambertus zvw Denkinus van Zelant verkocht aan Lambertus Gruwel, tbv 

Katherina ndvw Johannes van Wetten, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in een 

hoeve, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, reeds belast met de grondcijns. 

 

Lambertus filius quondam Denkini de Zelant legitime vendidit Lamberto 

Gruwel ad opus Katherine filie naturalis quondam Johannis de Wetten 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam manso 

sito in parochia de Uden in loco dicto Zelant promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domino 

fundi exinde solvendo et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 462v 05 di 02-07-1392. 

Johannes zvw Petrus van Gageldonc verklaarde dat Henricus Dicbier zv 

Godefridus de helft heeft betaald van 210 gulden, 33 plakmeeuwen voor 1 

gulden gerekend, aan voornoemde Johannes beloofd12 door voornoemde Henricus, 

te weten de helft waarvan de termijn afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1392) was 

vervallen. 

 

Johannes filius quondam Petri de Gageldonc palam recognovit sibi per 

Henricum Dicbier filium Godefridi fore satisfactum #de# medietate CC et X 

gulden scilicet XXXIII placmewen pro quolibet gulden computato 

promissorum dicto Johanni a dicto Henrico prout in litteris continetur ut 

                         
12 Zie ← BP 1179 p 145r 11 za 23-03-1392, belofte 210 Gelderse gulden, 33 plakken voor 1 
gulden gerekend, te betalen in twee helften op 24-06-1392 en 02-02-1393. 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

46 

dicebat scilicet de illa medietate de qua fuerat terminus solucionis in 

festo nativitatis Johannis proxime preterito. Testes Willelmus et Rover 

datum supra. 

 

BP 1179 p 462v 06 di 02-07-1392. 

Eligius gnd Loij van den Berge beloofde aan Johannes van den Velde 

riemmaker 10 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Lambertus aanstaande 

(di 17-09-1392) te betalen. 

 

(dg: Loij) Eligius dictus Loij van den Berge promisit super omnia Johanni 

van den Velde corrigiatori X Hollant gulden seu valorem ad (dg: Remigii) 

#Lamberti# proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 462v 07 di 02-07-1392. 

Arnoldus van Boemel goudsmid beloofde aan de gezusters Aleijdis, Katherina 

en Agnes, dvw Gerardus van Eckoijen, 50 Gelderse gulden13 of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber promisit super omnia Aleijdi Katherine et 

Agneti sororibus (dg: liberi) filiabus quondam Gerardi de Eckoijen L 

Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Willelmus et Rover datum supra. 

 

BP 1179 p 462v 08 di 02-07-1392. 

Theodericus gnd van Essche, en zijn kinderen broeder Willelmus van Essche 

kloosterling van Porta Celi, Ermgardis, Johannes en Weijndelmoedis 

beloofden aan broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi een lijfrente 

van 11 gulden geld van Gelre of ander paijment van dezelfde waarde, een 

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

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

Peperstraat, tussen erfgoed van Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman 

enerzijds en erfgoed van Petrus snijder anderzijds, (2) 2 huizen en erven, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van Petrus Caude Oeven enerzijds en 

erfgoed van wijlen Cristianus uijt den Esel anderzijds, (3) een beemd van 

voornoemde Theodericus, tegenover het begijnhof, binnen de .......14 van de 

stad Den Bosch, tussen erfgoed van wijlen mr Gerardus van Hedel enerzijds 

en erfgoed van Rutgherus Cort anderzijds. 

 

Theodericus dictus de Essche frater Willelmus de Essche conventualis de 

Porta Celi Ermgardis Johannes Weijndelmoedis eius liberi [cum tutore] 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

fratri Henrico Berwout priori #dicti# conventus de Porta Celi vitalem 

pensionem XI! bonorum aureorum florenorum communiter gulden vocatorum 

monete Gelrie (dg: .) seu alterius pagamenti eiusdem pagamenti! mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis de et ex domo area et orto dicti 

Theoderici sitis in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem 

Rutgheri de (dg: Boe) Boemel filii quondam Gobelini Zasman ex uno et 

inter hereditatem (dg: quondam Henrici Bijnhuijs) #Petri sartoris# ex 

alio atque duabus domibus et areis sitis in dicto (dg: par) vico inter 

hereditatem Petri Caude Oeven ex uno et inter hereditatem quondam 

Cristiani (dg: uij) uijt den Esel ex alio atque ex quodam prato #dicti 

Theoderici# sito (dg: in opsoi) in opposito beghinagii infra (dg: murum) 

                         
13 Zie → BP 1179 p 600v 02 vr 03-10-1393, verklaring van 2/3 deel van de 

schuld betaald is aan Aleijdis en Katherina. 
14 Onleesbaar, maar een aanwijzing kan zijn: BP 1175 f 054v 13 za 28-08-1367 (3), Theodericus 
gnd van Essche ev Weijndelmoedis dvw Willelmus gnd Wijnter droeg over aan Johannes van 

Derenthere … (3) 1 morgen 2 hont 3 roeden land achter de tuin van de begijnen, in een kamp 

behorend aan Henricus Molen en de zijnen, aan voornoemde Theodericus verkocht door de stad den 

Bosch, echter gereserveerd voor Gerardus van Hedel een gedeelte dat voornoemde Gerardus 

verworven had van voornoemde Theodericus. 
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..ran/...rie oppidi de Buscoducis inter (verbeterd uit: juxta) 

hereditatem quondam magistri Gerardi de Hedel (dg: ex) ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri Cort ex alio promiserunt cum tutore super habita et 

habenda sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. 

 

BP 1179 p 462v 09 di 02-07-1392. 

Vervolgens beloofden Willelmus zvw Johannes van Derentheren, Henricus 

Dicbier zv Godefridus en Rutgherus Cort nimmer enig recht te doen gelden 

wegens kredieten en geldsommen die voornoemde Theodericus van Essche aan 

hen verschuldigd is of toezeggingen door hem gedaan. 

 

Quo facto promiserunt Willelmus (dg: de) filius quondam Johannis de 

Derentheren Henricus (dg: Dicb) Dicbier filius Godefridi et Rutgherus 

(dg: pro) Cort promiserunt indivisi super omnia scilicet quislibet 

dictorum pro se quod ipsi nunquam (dg: monebunt) #petent# nec 

prosequentur aliquod jus vigore (dg: quocumque) quorumcumque creditorum 

et pecuniarum summarum que et quas dictus Theodericus (dg: et) tenebitur 

eisdem debitoribus seu eorum alteri (dg: seu) neque vigore quarumcumque 

promissionum et obligationum factarum et promissarum dictis (dg: Will) 

quondam Johanni de Derenteren Willelmo #eius filio# Henrico Dicbier et 

Rutghero aut eorum alteri aut cuicumque alteri persone ad opus ipsorum 

seu alterius eorundem #a dicto Theoderico de Essche# in litteris vel 

extra litteras (dg: per que) in preiudicium #dictarum premissorum et# 

solucionis dicte vitalis pensionis seu per que {in margine sinistra: 

dicte promissionis et} solucio dicte vitalis pensionis poterit impediri 

#infringi vel differri# in judicio spirituali vel seculari aut alias 

quovis modo et (dg: cum mortuus fuerit etc). Testes Neijnsel et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1179 p 462v 10 di 02-07-1392. 

Een instrument maken van de belofte, gedaan door voornoemde Theodericus en 

zijn kinderen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van 

schepenen, Henricus Dicbier, Rutgherus Cort, Robbertus van Neijnsel, 

Goeswinus Steenwech en Theodericus Berwout. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eadem promissione facta a dictis Theoderico et 

eius liberis addendo quod promiserunt fide prestita et ?renunciacione 

exceptione. Acta in camera presentibus scabinis Henrico Dicbier Rut Cort 

Robberto de Neijnsel Goeswino Steenwech Theoderico Berwout datum anno 

nonagesimo secundo mensis julii die II hora complete in camera 

scriptorum. 

 

BP 1179 p 462v 11 di 02-07-1392. 

Voornoemde broeder Henricus Berwout ontlastte Theodericus van Essche van 

alle geschillen. 

 

Frater Henricus Berwout (dg: prior) predictus quitum clamavit Theodericum 

de Essche ab omnibus et singulis (dg: consc hominibus) et impeticionibus 

querelis discordiis et causis litigiosis (dg: quibus) quas ipse habuit 
?movendas contra dictum Theodericum seu quibus mediantibus ipse frater 

Henricus impetere posset dictum (dg: di) Theodericum a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem quacumque occacione tam in judicio 

spirituali quam in judicio seculari quam alias quovis modo salvis dicto 

fratri priori suis litteris et promissionibus sibi hodierno die factis et 

datis a dicto Theoderico et suis liberis ?datis (dg: datum supra). 

 

BP 1179 p 462v 12 di 02-07-1392. 

Op gelijke wijze ontlastte voornoemde Theodericus voornoemde prior. 
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Et simili modo dictus Theodericus quitavit dictum priorem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 462v 13 di 02-07-1392. 

Johannes zvw Johannes Vrient van Doerne droeg al zijn goederen onder de 

villicacio van Den Bosch over aan Arnoldus Vrient zvw Johannes van Bladel. 

 

Johannes filius quondam Johannis Vrient de Doerne omnia sua bona 

quocumque locorum infra (dg: parochiam de Doerne #..) villicacionem de 

Busco# consistentia sive sita supportavit Arnoldo Vrient filio quondam 

Johannis de Bladel promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 B 02 p. 463. 

 in crastino octavarum nativitatis Johannis: dinsdag 02-07-1392. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 02-07-1392. 

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 03-07-1392. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1392. 

 

BP 1179 p 463r 01 di 02-07-1392. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1179 p 463r 02 di 02-07-1392. 

Heijnmannus zvw Johannes gnd Boem van Druenen verkocht aan Eustacius van 

Hedechusen een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 roeden gnd gerden land, met 

gebouwen, in Drunen, tussen Henricus Heijnmans soen enerzijds en Godefridus 

zvw Godefridus Hennen soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan de plaats gnd ten Woude toe, (2) 3 roeden gnd gerden land in Drunen, 

tussen Hermannus Ghiben soen enerzijds en Walterus Lepellere anderzijds, 

(3) 2 roeden land gnd gerden land in Drunen, tussen Henricus Heijnmans soen 

enerzijds en Reijnerus Bertouts soen anderzijds, (4) 4 roeden land in 

Drunen, tussen Godefridus Hennen soen enerzijds en Arnoldus Heijnmans soen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en deze 4 roeden met een 

b-erfpacht van 6 zester rogge. 

 

Heijnmannus filius quondam Johannis dicti Boem de Druenen hereditarie 

vendidit (dg: Ste) Eustacio de Hedechusen hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex tribus virgatis (dg: ter) dictis gherden terre 

sitis in parochia de Druenen inter hereditatem Henrici Heijnmans soe[n] 

ex uno et inter hereditatem Godefridi filii quondam Godefridi Hennen soen 

ex alio tendentibus a (dg: a) communi platea ad locum dictum ten Woude 

toe #et cum edificiis in eisdem consistentibus# atque ex ex tribus 

virgatis dictis gherden terre sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Hermanni Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Walteri (dg: Lep) 

Lepellere ex alio item ex duobus virgatis terre dictis gherden terre 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Henrici Heijnmans soen ex uno 

et inter hereditatem Reijneri Bertouts soen ex alio item ex quatuor 

virgatis terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Godefridi Hennen 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Heijnmans soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis ex premissis et hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis ex dictis quatuor virgatis terre prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Tijt datum in crastino octavarum 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 463r 03 di 02-07-1392. 

Broeder Willelmus van Essche kloosterling van Porta Celi en zijn zuster 

Ermgardis, kv Theodericus van Essche, en Franco zv voornoemde Ermgardis 

beloofden aan broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi een lijfrente 

van 3 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 
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andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) alle goederen die aan voornoemde 

broeder Willelmus en Ermgardis gekomen waren na overlijden van hun moeder 

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

Theodericus, (2) hun andere goederen. 

 

Frater Willelmus de Essche conventualis #conventus# de Porta Celi et 

Ermgardis eius soror liberi Theoderici de Essche cum tutore #Franco 

filius eiusdem Ermgardis# promiserunt indivisi super habita et habenda se 

daturtos et soluturos fratri Henrico Berwout (dg: prior) priori dicti 

conventus annuam et vitalem pensionem trium bonorum Gelre gulden seu 

valorem anno quolibet ad vitam dicti fratris Henrici et non ultra 

mediatim (dg: .) Domini et mediatim Johannis de (dg: sil) omnibus et 

singulis bonis (dg: dictorum debitorum habitis et habendis quocumque 

sitis et cum mortuus fuerit) dictis fratri Willelmo et Ermgardi de morte 

quondam Weijndelmoedis eorum matris successione advolutis et post mortem 

dicti Theoderici successione advolvendis quocumque (dg: Dictus) locorum 

consistentibus sive sitis atque ex ceteris suis (dg: .) bonis habitis et 

habendis et cum mortuus fuerit. Testes Willelmus et Arnoldus datum tercia 

(dg: post .......) Petri Pau. 

 

BP 1179 p 463r 04 di 02-07-1392. 

Voornoemde broeder Willelmus beloofde, met instemming van broeder Henricus 

Berwout prior van Porta Celi, de anderen schadeloos te houden. 

 

#. 

Dictus frater Willelmus cum consensu fratris Henrici Berwout (dg: sui) 

prioris de Porta Celi promisit super habita et habenda #alios 

indemp[nes]# indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 463r 05 di 02-07-1392. 

Johannes zv Truda droeg over aan Leonius zv Walterus Bucs et Willelmus van 

Woert, tbv erfg vw Elizabeth, wv Godefricus Campen en ev Laurencius Boijen, 

te weten tbv hen die erfgenamen waren ten tijde van het overlijden van 

voornoemde Elizabeth (1) de helft van alle goederen, die voornoemde 

Johannes eertijds verworven had van Nijcholaus gnd Moelner ev Beatrix dvw 

Henricus Campen, (2) de helft van 3 bunder, die hij verworven had van 

Johannes zvw Egidius gnd Catten en diens vrouw Truda dvw voornoemde 

Henricus Campen, (3) de helft van 3 bunder, die hij verworven had van Ghibo 

zvw Ghibo Hadewigen soen evw Katherina dvw voornoemde Henricus Campen. 

 

Johannes filius Trude medietatem omnium et singulorum bonorum que dictus 

Johannes dudum erga Nijcholaum dictum Moelner maritum et tutorem 

legitimum Beatricis sue uxoris #filie quondam Henrici Campen et 

medietatem trium bonariorum que ipse# !et erga Johannem filium quondam 

Egidii dicti Catten et Trudam eius uxorem filiam dicti quondam Henrici 

Campen et #medietatem trium bonariorum que ipse# erga Ghibonem filium 

quondam Ghibonis Hadewigen soen maritum (dg: le) et tutorem legitimum 

quondam Katherine sue uxoris filie dicti quondam Henrici Campen (dg: et 

erga alterum erum eorundem acquisiverat) prout #hec# in litteris 

scabinorum de Busco dicebat contineri hereditarie supportavit (dg: Jo) 

Leonii! filii! #Walteri Bucs et Willelmi! de Woert# ad opus heredum 

quondam Elizabeth (dg: quo) relicte quondam (dg: Go) Godefrici Campen 

uxoris olim (dg: ..) Laurencii Boijen scilicet (dg: et ad opus illorum) 

#illorum heredum# qui tempore obitus #decessus# dicte Elizabeth fuerant 

heredes dicte Elizabeth cum toto jure sibi in quibuscumque litteris super 

premissa confectis competente #.....ione etc# promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 463r 06 di 02-07-1392. 

Gerardus gnd Scaden zvw Henricus van Os droeg over aan Nijcholaus zv 

Nijcholaus van Kessel en Johannes Weijndelmoeden de helft in 100 oude 
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schilden, die Jacobus gnd Rutten soen die Budelmaker beloofd15 had aan 

voornoemde Gerardus en aan Willelmus van Oijen. 

 

Gerardus dictus Scaden filius quondam Henrici de Os medietatem ad se 

spectantem in centum aureis denariis antiquis communiter aude scilde 

vocatis boni auri et iusti ponderis quos Jacobus dictus Rutten soen die 

Budelmaker promisit dicto Gerardo et Willelmo de Oijen prout in litteris 

supportavit Nijcholao (dg: de) filio Nijcholai de Kessel et Johanni 

Weijndelmoeden cum litteris et jure. 

 

BP 1179 p 463r 07 di 02-07-1392. 

Petrus gnd Engbrechts soen ontlastte Nijcholaus der Kijnder van alle 

schulden, die voornoemde Nijcholaus verschuldigd was aan voornoemde Petrus 

wegens goederen, die voornoemde Nijcholaus verworven had van voornoemde 

Petrus, en van alle geschillen. 

 

Petrus dictus Engbrechts soen quitavit Nijcholaum der Kijnder ab omnibus 

debitis que dictus Nijcholaus debebat dicto Petro occacione quorumcumque 

bonorum que dictus Nijcholaus erga dictum Petrum acquisiverat et ab 

omnibus causis quibus dictus Petrus dictum Nijcholaum impetere usque in 

diem presentem. Testes (dg: .) Neijnsel ?et Dordrecht datum tercia post 

(dg: octavas) Pe Pau. 

 

BP 1179 p 463r 08 wo 03-07-1392. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 20 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

Pinksteren en de andere helft met Sint-Martinus, aan hem verkocht door 

Johannes Roveri zvw hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp (dg: an) 

hereditarium censum viginti denariorum aureorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum monete regis Francie seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie mediatim penthecostes et mediatim Martini 

venditum sibi Johanne (dg: filio) Roveri filio quondam domini Gheerlaci 

Rover militis prout in litteris monuit de tribus annis. Testes Willelmus 

et Arnoldus datum (dg: q) quarta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 463r 09 do 04-07-1392. 

Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van Kessel verkocht aan Willelmus zvw 

Rodolphus van Zelant 2 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Kepkens 

Donk, tussen Willelmus van Loen enerzijds en Johannes Aben soen van den 

Perre anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes Sceijvel filius quondam Rutgheri de Kessel (dg: duo) duo iugera 

terre sita in parochia de Nuwelant in loco dicto Kepkens Donc inter 

hereditatem Willelmi de (dg: Nuwelan) #Loen# ex uno et inter hereditatem 

Johannis Aben soen van den Perre ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Rodolphi de Zelant 

promittens super omnia warandiam #et obligationem deponere# exceptis 

zegediken aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus. Testes Neijnsel 

et Arnoldus datum quinta post Pe [Pau]. 

 

BP 1179 p 463r 10 do 04-07-1392. 

Henricus zvw Theodericus van Os gewantsnijder verkocht aan Rutgherus Stinen 

soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in het Rode Veld, tussen 

Cristina wv Bollekinus zv Roverus gnd Bollekens soen enerzijds en Cristina 

dvw Franco Hoefsleger anderzijds, over welk stuk land een gemene weg gaat, 

                         
15 Zie ← BP 1177 f 204v 13 wo 23-08-1385, belofte na maning 100 oude 

schilden te betalen. 
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gnd Velt Ruedich Weg. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os pannicide peciam terre sitam in 

parochia de Os in loco dicto int Rode Velt inter hereditatem Cristine 

(dg: filie #relicte quondam Ludekini# Roveri Bolleken) relicte quondam 

Bollekini filii Roveri dicti Bollekens soen ex uno et inter (dg: Crist) 

hereditatem Cristine filie quondam Franconis Hoefsleger ex alio et #per# 

quam peciam terre (dg: terre) transit communis via dicta die Velt (dg: 

Rud) Ruedich Wech ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero Stinen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 463r 11 do 04-07-1392. 

Theodericus zvw Johannes gnd Moelner beloofde aan Johannes van Doerne 

wollenklerenwever 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1393) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Moelner promisit Johanni de 

Doerne textori laneorum XX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 463r 12 do 04-07-1392. 

Mechtildis wv Johannes Loijer zvw Willelmus Loijer de oudere en haar zoon 

Johannes verkochten aan Gerardus van Woude een akker, gnd die Kerkakker, in 

Berkel, naast de kapel aldaar, welke akker was van wijlen de ouders van 

wijlen Brustanus gnd van Oesterwijc, welke akker wijlen voornoemde Johannes 

Loijer gekocht had van Brustanus zvw voornoemde Brustanus van Oesterwijc. 

 

+. 

Mechtildis relicta quondam Johannis Loijer filii quondam Willelmi Loijer 

senioris #cum tutore# et Johannes eius filius quendam agrum dictum die 

Keircacker situm in Berkel iuxta cappellam ibidem consistentem qui ager 

quondam fuerat parentum quondam Brustani (dg: filii quondam Brustani) 

dicti de Oesterwijc quem agrum dictus quondam Johannes Loijer erga (dg: 

dictum) Brustanum filii! #dicti# quondam Brustani de Oesterwijc (dg: 

emendo a) emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Gerardo de Woude supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Tijt 

et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 463r 13 do 04-07-1392. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Johannes van Haren zvw Zebertus van den 

Zande 62 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Johannes de Brolijo promisit Johanni de Haren filio quondam Zeberti van 

den (dg: Zal) Zande LXII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 463r 14 do 04-07-1392. 

Petrus Ghiben soen en broeder Johannes van der After verkochten aan Petrus 

Sluijter, tbv hem en Maria ndv Truda van Bermalen, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Dinther te leveren, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen stuk land van 10 lopen rogge, in Dinther, tussen 

Johannes van der After enerzijds en Jutta sv voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met cijnzen en een pacht. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus Sluijter. 

 

Solvit. 

Petrus Ghiben soen frater Johannes van der After legitime vendiderunt 

Petro Sluijter ad opus #sui# et ad opus Marie filie (dg: qu) #naturalis# 

Trude de Bermalen vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 
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Busco solvendam (dg: he) anno quolibet ad vitam ipsorum amborum 

purificationis et in (dg: Busco) Dijnter tradendam ex (dg: pecia) domo et 

orto et pecia terre (dg: silig) X lopinos siliginis in semine capiente 

sibi adiacente sitis in parochia de Dijnter inter hereditatem Johannis 

van der After ex uno et inter [hereditatem] Jutte sororis dicti 

venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et paccione exinde 

solvendis et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro Sluijter. 

 

1179 mf8 B 03 p. 464. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1392. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 05-07-1392. 

 

BP 1179 p 464v 01 do 04-07-1392. 

Katherina wv Nijcholaus van den Broule verhuurde aan Johannes zvw Danijel 

van Vladeracken, voor de duur van het leven van voornoemde Katherina, 1 

morgen land, in Orthen, tegenover de plaats gnd Langdonk, ter plaatse gnd 

in den Grient, tussen wijlen Petrus Alarts enerzijds en wijlen Johannes van 

Os gewantsnijder anderzijds, belast met 1/5 deel van 6 penning. 

 

Katherina relicta quondam Nijcholai van den Bro[u]le unum iuger terre 

situm in parochia de Orthen (dg: ad lo iuxta locum dictum) #in opposito 

(dg: di) loci dicti# Langdonc in loco dicto in den Grient inter 

hereditatem quondam Petri Alarts ex uno et inter hereditatem (dg: Math) 

quondam Johannis de Os pannicide ex alio locavit Johanni filio quondam 

Danijelis de Vladeracken ab eodem ad vitam dicte Katherine et non ultra 

possidendum promittens warandiam et obligationem ad vitam dicte Katherine 

deponere excepta (dg: sexta parte quinq) quinta parte sex denariorum 

exinde solvenda. Testes Rover et Neijnsel datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 464v 02 do 04-07-1392. 

Gerardus zv Johannes gnd Bathen soen beloofde aan Egidius Zecker 40 Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Gerardus filius Johannis dicti Bathen soen promisit Egidii! Zecker XL 

Enghel nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 464v 03 do 04-07-1392. 

Heijmericus Groij beloofde aan Henricus Steijmpel 78½ Engelse nobel (dg: of 

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

 

Nota. 

Heijmericus Groij promisit Henrico Steijmpel LXXVIII et dimidium Engels 

nobel (dg: seu valorem) ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 464v 04 do 04-07-1392. 

Johannes van Haren zvw Zebertus van den Zande droeg over aan Johannes zv 

Willelmus gnd Reijsen soen van Broegel een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, op het leven van voornoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in 

Breugel, tussen Johannes gnd Hillen soen enerzijds en Heijlwigis gnd 

Gerijts anderzijds, welke lijfpacht voornoemde Johannes van Haren en zijn 

vrouw Elizabeth gekocht16 hadden van Engbertus zvw Thomas van den Hout zv 

Hilla gnd Engbrechts. 

 

                         
16 Zie ← BP 1178 f 028r 03 do 19-03-1388, verkoop van de lijfpacht. 
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Solvit. 

Johannes de Haren filius quondam Zeberti van den Zande vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de (dg: B) Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti Johannis et Elizabeth eius uxoris et non ultra purificationis 

et in Busco tradendam (dg: d) ex domo et orto (dg: dicti ve) sitis in 

parochia de Broeghel inter hereditatem Johannis dicti Hillen soen ex uno 

et inter hereditatem Heijlwigis dicte Gerijts ex alio quam pensionem 

vitalem (dg: unius) dictus Johannes de Haren et Elizabeth eius uxor erga 

Engbertum filium quondam Thome van den Hout filii Hille dicte Engbrechts 

emendo acquisiverant prout in litteris (dg: here) supportavit Johanni 

filio (dg: W q) Willelmi dicti Reijsen soen de Broegel cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte sue 

uxoris deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 464v 05 do 04-07-1392. 

Robbertus Hutmans soen deed afstand van 1/3 deel van een kamp, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Sporct, tussen een steeg gnd die 

Waut Stege enerzijds en Roelkinus nzvw Rodolphus van der Sporct anderzijds, 

te weten van het 1/3 deel richting voornoemde Roelkinus, zoals dit gelegen 

is tussen voornoemde Roelkinus en een sloot {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Henricus van den Doren et Rutgherus Robbertus Hutmans soen parte ex 

alia palam recognoverunt se divisionem hereditariam) #Robbertus Hutmans 

soen# super tercia parte cuiusdam campi #campi# (dg: cuiusdam 

hereditatis) site (dg: in Buss) infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum die Sporct inter stegam dictam die Waut Stege ex uno et inter 

hereditatem Roelkini filii naturali! quondam Rodolphi van der Sporct ex 

alio scilicet super illa tercia parte que sita est versus dictam 

hereditatem dicti Roelkini prout ibidem sita est inter dictam hereditatem 

dicti Roelkini et inter fossatum. 

 

BP 1179 p 464v 06 do 04-07-1392. 

Henricus zvw Godescalcus gnd Stercken ev Margareta dvw Godefridus die 

Louwer van Straten gaf uit aan Godefridus nzvw voornoemde Godefridus Louwer 

een stuk beemd in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, tussen Arnoldus 

die Joncker enerzijds en Henricus van der Rijt anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 16 schelling 

(dg: gemeen) geld aan het gasthuis in Oirschot, en thans voor (3) een 

n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot 

te leveren. 

 

Henricus filius quondam Godescalci (dg: dicti Scollen de) dicti Stercken 

(dg: peciam terre prati sitam) maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie quondam Godefridi die Louwer de Straten peciam prati sitam 

in parochia de Oerscot in pastoria de Boterwijc inter hereditatem Arnoldi 

die Joncker ex uno et inter hereditatem Henrici van der Rijt ex alio 

prout ibidem sita est dedit ad hereditariam paccionem Godefrido filio 

naturali dicti quondam Godefridi Louwer ab eodem hereditarie possidendam 

pro (dg: pro censibus domini) censu domini ducis et pro hereditario censu 

XVI solidorum (dg: communis) monete hospitali in Oerscot exinde solvendis 

dandis etc atque pro novem lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Oerscot tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 464v 07 do 04-07-1392. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde n-erfpacht van 9 lopen rogge over aan 

de broers Petrus en Godefridus, wettige kvw Godefridus Louwer van Straten. 

 

Dictus Henricus dictam paccionem novem lopinorum siliginis supportavit 

Petro et Godefrido fratribus liberis legitimis quondam Godefridi Louwer 
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de Straten promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 464v 08 do 04-07-1392. 

Voornoemde Henricus zvw Godescalcus Sterken ev voornoemde Margareta 

verkocht aan Godefridus zvw Neelkinus van Straten de helft van een tuin gnd 

die Herkshof, in Oirschot, in de herdgang van Straten, naast de gemene weg, 

te weten de westelijke helft. 

 

Dictus Henricus filius quondam Godescalci Sterken maritus et tutor 

legitimus ut (dg: immediate) supra medietatem orti dicti die Herxhof 

#Hercshof# siti in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter 

communem plateam (dg: ex uno et inter hereditatem Godefridi filii quondam 

Neelkini de Straten ex alio) scilicet illam medietatem dicti orti que 

medietas sita est (dg: contigue iuxta dictam . communem plateam) #versus 

(dg: orien) occidens# hereditarie vendidit (dg: dicto) Godefrido filii! 

quondam Neelkini de Straten promittens warandiam et obligationem ex parte 

sui et dicte (dg: sue) Margarete sue uxoris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 464v 09 vr 05-07-1392. 

Theodericus zvw Ancelmus gnd die Maech van Ghemert droeg over aan Johannes 

van den Broec van Merchsel een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, 

uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge17, maat van Gemert, welke pacht van 1½ 

mud voornoemde Johannes van den Broec 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 van Scerpenborch. 

 

Theodericus filius quondam Ancelmi dicti die Maech de Ghemert 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Ghemert de 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure Johannes 

van den Broec de (dg: Mech) Merchsel promisit se daturum et soluturum 

dicto Theoderico hereditarie purificationis et in domo subscripta 

tradendam (dg: ex) de et ex domo et orto sitis in jurisdictione de 

Ghemert ad locum dictum Pantelaer inter hereditatem quondam Rodolphi die 

Haen ex uno et inter hereditatem quondam Thome #dicti# Marien soen ex 

alio tendentibus cum uno fine ad communitatem ibidem et cum reliquo fine 

ad hereditatem Willelmi (dg: d) quondam de Scerpenborch prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni de (dg: Me) van den Broec 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Neijnsel et Tijt 

datum sexta post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 464v 10 do 04-07-1392. 

Johannes gnd Zoeteric verkocht aan Tielmannus zvw Goeswinus van der 

Ameijden een erfgoed in Oirschot, in de herdgang van der Notelen, tussen 

erfgoed gnd die Meerbeemd aan voornoemde Johannes Zoeteric behorend 

enerzijds en kvw Elizabeth gnd Costers anderzijds, welk eerstgenoemd 

erfgoed voornoemde Johannes Zoeteric eertijds in pacht18 verkregen had van 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Braken, te weten voor 2 oude groot aan de 

grondheren en voor een b-erfpacht van 18 lopen rogge maat van Oirschot. 

Lasten worden afgehandeld, behalve de voornoemde 2 oude groot grondcijns en 

de pacht19 van 18 lopen rogge. 

 

                         
17 Zie → BP 1179 p 431r 01 ±vr 20-12-1392, overdracht aan Arnoldus Hoernken van 1 mud uit de 
pacht van 1½ mud. 
18 Zie ← BP 1177 f 258r 14 do 30-11-1385, uitgifte van dit erfgoed. 
19 Zie ← BP 1177 f 273r 11 ±za 03-02-1386, verkoop van de erfpacht. 
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Johannes dictus Zoeteric quandam hereditatem sitam in parochia de Oerscot 

in pastoria loci dicti van der Noetelen inter hereditatem dictam die 

Meerbeemt spectantem ad #dictum# Johannem (dg: dictum) Zoeteric ex uno et 

inter hereditatem (dg: he) liberorum quondam Elizabeth dicte Costers ex 

alio quam (dg: ..) hereditatem primodictam dictus Johannes Zoeteric 

pridem (dg: ad) erga Arnoldum filium quondam Arnoldi van der Braken ad 

pactum acquisiverat scilicet pro duobus grossis antiquis dominis fundi 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot #in Oerscot tradenda# prout in litteris (dg: quas 

vidimus) hereditarie vendidit (dg: Johanni filio) Tielmanno filio quondam 

Goeswini van der (dg: An) Ameijden promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis dictis duobus grossis antiquis dominis 

fundis! et dicta paccione XVIII lopinorum siliginis dicte mensure exinde 

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

Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 464v 11 do 04-07-1392. 

(dg: Henricus Weijhaze en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Tor). 

 

(dg: Henricus Weijhaze maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Tor et dicta Elizabeth cum eodem). 

 

BP 1179 p 464v 12 do 04-07-1392. 

Johannes van Enghelant, zijn broer Lambertus zvw Arnoldus van Enghelant, en 

de broers Lambertus en Jacobus, kvw Jacobus van Enghelant, beloofden aan hr 

Johannes van Orthen, tbv de broers hr Henricus van Berkel en Gerardus van 

Berkel, 35 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde voor 1 

Brabantse dobbel gerekend, en 6 mud rogge, Bossche maat, een helft te 

betalen en te leveren met Lichtmis (zo 02-02-1393) en de andere helft met 

Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Johannes (dg: fi) de Enghelant Lambertus eius frater filius! quondam 

Arnoldi de Enghelant Lambertus (dg: filius quondam Jacobi de Engelant) et 

Jacobus fratres liberi quondam Jacobi de Enghelant promiserunt indivisi 

domino Johanni de Orthen ad opus domini Henrici de Berkel et Gerardi de 

Berkel fratrum seu alterius eorundem domini Henrici et Gerardi XXXV 

Brabant dobbel scilicet II Hollant gulden #seu valorem# pro quolibet 

Brabant dobbel (dg: seu v ad nativitatis J mediatim purificationis) et 

sex modios siliginis mensure de Busco mediatim purificationis et (dg: in 

p) mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes W et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1179 p 464v 13 do 04-07-1392. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Enghelant beloofde aan hr Johannes 

van Orten, tbv hr Henricus van Berkel en Gerardus van Berkel, 3 Brabantse 

dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, en ½ 

Hollandse gulden, een helft te betalen met Lichtmis (zo 02-02-1393) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Enghelant promisit domino 

Johanni de Orten ad opus domini Henrici de (dg: Bekel) Berkel et Gerardi 

de Berkel seu alterius eorum tres Brabant dobbel et (dg: J Hol dimidium 

Hollant gulden) scilicet II Hollant gulden seu valorem pro quolibet (dg: 

gulden) #dobbel# computato et dimidium Hollant gulden mediatim 

purificationis et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf8 B 04 p. 465. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1392. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

56 

BP 1179 p 465r 01 do 04-07-1392. 

Arnoldus van den Scueren droeg over aan Berisius van Breda een stuk beemd, 

gnd die Buenre, in Tilburg, ter plaatse gnd Broechoeven, tussen de dijk gnd 

die Dijc van Broechoeven enerzijds en Enghela van Goerle anderzijds, aan 

hem verkocht door Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel. 

 

Arnoldus van den Scueren quandam peciam prati dictam communiter die (dg: 

Bue) Buenre sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum communiter 

Broechoeven inter (?dg: hereditatem) aggerem dictum communiter die Dijc 

van Broechoeven ex uno et inter hereditatem Enghele de Goerle ex alio 

venditam sibi a Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel prout in 

litteris supportavit Berisio de Breda cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem deponere. Testes Tijt et 

Arnoldus datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 465r 02 do 04-07-1392. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven en Theodericus uter Wagen beloofden 

aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 34 Hollandse gulden (dg: o) 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 27+31+30+1=89 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven et Theodericus uter Wagen 

promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii etc XXXIIII Hollant gulden (dg: 

se) ad Remigii proxime (dg: persolvendos) futurum persolvendos sub pena 

II. Testes W et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 03 do 04-07-1392. 

Mechtildis dvw Johannes van den Werve droeg over aan Katherina dv Gerardus 

gnd heren Aelbrechts soen van Bucstel en Rodolphus zv voornoemde Katherina 

(1) een b-erfcijns van 8 oude sterling, die Batha gnd van der Molen met 

Sint-Michael-Aartsengel, in Gestel bij Herlaer betaalde aan Ludingus zv 

Danijel van de Dijk, gaande uit een erfgoed van Batha gnd van der Moelen, 

in Herlaer, (2) 12 penning oude cijns, die Henricus van Ghestel met Sint- 

Michael-Aartsengel, in Gestel bij Herlaer betaalde aan wijlen voornoemde 

Ludingus zv Danijel, gaande uit een erfgoed van voornoemde Henricus, in 

Herlaer, welke cijns Elizabeth van Zonne dvw Johannes van Zonne en tante 

van voornoemde Mechtildis gekocht had van Ghisbertus van Tula ev Beatrix dv 

Ludingus zvw Danijel van de Dijk, en welke cijnzen voornoemde Mechtildis nu 

bezit. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis (dg: de) van den Werve cum tutore 

hereditarium censum octo antiquorum sterlingorum quem Batha dicta van der 

Molen solvere (dg: Ghisberto quondam de Tula) #Ludingo filio# Danijelis 

de Aggere olim solvere (dg: ge solv) consuevit annuatim in die beati 

Mijchaelis archangeli et in Ghestel prope Herlaer tradendam ex hereditate 

Bathe dicte van der Moelen sita in Herlaer (dg: et q d) atque duodecim 

denarios antiqui census quos Henricus de Ghestel dicto quondam #Ludingo 

filio# Danijeli solvere consuevit hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex hereditate eiusdem Henrici sita in Herlaer predicta quem 

censum Elizabeth de Zonne filia quondam Johannis de Zonne (dg: e) 

matertera olim dicte Mechtildis erga Ghisbertum de Tula maritum et 

tutorem legitimum Beatricis sue uxoris filie Ludingi filii quondam 

Danijelis (dg: so) de Aggere (dg: s) emendo acquisiverat prout hec et 

alia in litteris (dg: dic) quas vidimus et quos census dicta Mechtildis 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Katherine filie 

Gerardi dicti heren Aelbrechts soen de Bucstel et Rodolpho filio eiusdem 

Katherine promittens cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte ?et impeticionem ex parte #et# (dg: dicte) sui et 

(dg: de) quorumcumque heredum dicte quondam Elizabeth de Zonne deponere. 

Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

57 

BP 1179 p 465r 04 do 04-07-1392. 

Tielmannus van Zonne droeg over aan voornoemde Katherina dv Gerardus gnd 

heren Aelbrechts soen van Bucstel en Rodolphus zv voornoemde Katherina een 

erfgoed van Batha gnd van der Molen, in Herlaer, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Mechtildis van den Werve. 

 

Tielmannus de Zonne hereditatem quandam Bathe dicte van der Molen sitam 

in Herlaer venditam sibi a Mechtilde van den Werve per judicem mediante 

etc hereditarie supportavit dictis Katherine et Rodolpho eius filio cum 

litteris #et# jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 05 do 04-07-1392. 

Henricus van Orthen, Johannes zvw Adam van Lijnen en Petrus Meijskens soen 

beloofden aan Henricus van de Kloot, ten behoeve van de abdis en het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 16 mud rogge, Bossche maat, en 25 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

leveren en te betalen. 

 

Henricus van Orthen Johannes filius quondam Ade de Lijnen et Petrus (dg: 

Me) Meijskens soen promiserunt Henrico de Globo ad opus abatisse et 

conventus sancte Clare in Busco sedecim modios siliginis mensure de Busco 

et XXV Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 06 do 04-07-1392. 

Aleijdis wv Happo zvw Johannes gnd Happen soen droeg over aan Johannes zv 

Johannes van Audehoesden 70 gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 2 mud rogge, Bossche maat, aan wijlen voornoemde Happo 

beloofd20 door Philippus gnd die Sceper zvw Philippus gnd Moers soen. 

 

Aleijdis relicta quondam Happonis filii quondam Johannis dicti Happen 

soen septuaginta aureos florenos communiter gulden vocatos scilden! 

triginta denarios communiter licht (dg: placmeuwen) placken vocatis pro 

quolibet dictorum aureorum florenorum communiter gulden vocatorum 

computato atque duos modios siliginis mensure de Busco promissos dicto 

quondam Happoni a Philippo dicto die Sceper filio quondam Philippi dicti 

Moers soen prout in litteris supportavit Johanni filio Johannis de 

Audehoesden cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 07 do 04-07-1392. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan hr Johannes van Orthen, tbv hr Henricus 

van Berkel en Gerardus van Berkel, 6 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden 

of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Lichtmis (zo 

02-02-1393) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Gerardus Roelen soen promisit super omnia domino Johanni de Orthen ad 

opus domini Henrici de Berkel et Gerardi de Berkel seu ad opus alterius 

eorundem domini (dg: Johannis) Henrici et Gerardi sex Brabant dobbel (dg: 

seu) scilicet duos Hollant gulden #seu valorem# pro quolibet dobbel 

computato (dg: ..) mediatim purificationis et mediatim pasce proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 08 do 04-07-1392. 

Willelmus zvw Petrus gnd van der Straten en Johannes van Enghelant 

verklaarden ontvangen te hebben van Theodericus van Essche, Godefridus van 

Rode en Wiskinus zvw Theodericus gnd Neven soen 1/3 deel van 65 schilden, 

12 plakken voor 1 schild gerekend, die voornoemde Theodericus, Godefridus 

                         
20 Zie ← BP 1178 f 189r 10 do 18-05-1391, belofte na maning 70 gulden te 

betalen en 2 mud rogge te leveren. 
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en Wiskinus beloofd hadden aan voornoemde Willelmus en Johannes, wegens 

zoenakkoord mbt de dood van voornoemde Petrus van der Straten, van welk 1/3 

deel de betalingstermijn verstreken was. 

 

Willelmus filius quondam Petri dicti van der Straten et Johannes de 

Enghelant palam recognoverunt se recepisse a Theoderico de Essche 

Godefrido de Rode et Wiskino filio quondam Theoderici dicti Neven soen 

unam terciam partem de LXV aureis denariis dictis scilden scilicet XII 

placken pro quolibet scilt computato quos dicti Theodericus Godefridus et 

Wiskinus promiserunt dictis Willelmo et (dg: Petr) Johanni occacione 

reconciliacionis necis quondam Petri van der Straten predicti prout in 

litteris dicebant contineri de qua tercia parte terminus solucionis 

preteriit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 09 do 04-07-1392. 

Borchardus zadelmaker droeg over aan Gerardus van Uden alle goederen van 

Albertus van Uden, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Gerardus 

van Uden. 

 

Borchardus selliparus omnia bona Alberti de Uden vendita sibi a Gerardo 

de Uden per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Gerardo de Uden cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 10 do 04-07-1392. 

Johannes Gruijter zvw Danijel die Gruijter, zijn zoon Danijel en 

Theodericus van der Zidewijnden ev Mechtildis dv voornoemde Johannes 

Gruijter verkochten aan Walterus van Oekel 15½ hont 14 roeden land, in Oss, 

ter plaatse gnd op Langendonk, tussen jkvr Bela wv Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder enerzijds en Elizabeth Zanders anderzijds, belast 

met een cijns aan de propositus van Meerssen. 

 

Johannes Gruijter filius quondam Danijelis die Gruijter Danijel eius 

filius et Theodericus van der (dg: Si) Zidewijnden maritus et tutor 

legitimus Mechtildis eius uxoris filie dicti Johannis Gruijter (dg: d se 

quinq) quindecim et dimidium hont et (dg: sedecim) #XIIII# virgatas terre 

sitas in parochia de Os in loco dicto op Langendonc inter hereditatem 

domicelle Bele relicte quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi 

de Os militis ex uno et inter hereditatem Elizabeth Zanders ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Waltero de Oekel promittentes super 

omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere excepto 

censu proposito de (dg: Merscen) Meerssen exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 465r 11 do 04-07-1392. 

Godescalcus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 465r 12 do 04-07-1392. 

Johannes van den Drieborch en Theodericus van Enghelant zvw Tielmannus van 

Engelant gaven uit aan Hilla dvw Rodolphus van den Hoevel 1/6 deel van een 

huis en tuin, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Heuvel, tussen 

Nijcholaus gnd Nijcoel wollenklerenwever enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 8 penning aan de heer van 

Berweijs, (2) 2 schilden aan de kerk van Vught Sint-Petrus en aan de 

priester van die kerk, gaande uit geheel voornoemd huis en tuin, en thans 

dit 1/6 deel voor (3) een n-erfcijns van 10 schelling geld, te betalen aan 

kv voornoemde Theodericus, verwekt bij wijlen zijn vrouw Oda dvw Johannes 

Bijtters, met Sint-Martinus te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde 
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voornoemde Hilla tot onderpand haar 1/6 deel in voornoemd huis en tuin. De 

cijnsbrief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Johannes van den Drieborch et Theodericus de Enghelant filius quondam 

Tielmanni de Engelant unam sextam partem domus et (dg: aree) orti sitorum 

in parochia sancti Petri de Vucht (dg: int) ad locum dictum die Hoevel 

inter hereditatem Nijcholai dicti Nijcoel textoris laneorum ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio dederunt ad hereditarium 

(dg: p) censum Hille filie quondam Rodolphi van den Hoevel ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: X d) octo denariis domino de Berweijs! 

et duobus solidis ecclesie de Vucht sancti Petri et presbitro eiusdem 

ecclesie (dg: ex p) #ex dicta integra domo et orto# solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu X solidorum monete (dg: dando sibi mediatim 

dicto Johanni van der Drieborch mediatim) #dando# liberis dicti 

Theoderici ab eodem Theoderico et quondam Oda sua uxore filia quondam 

Johannis Bijtters pariter genitis hereditarie Martini (dg: p) ex 

premissis promittentes (dg: super) indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere et altera cum tutore repromisit et ad maiorem 

securitatem dicta Hilla unam sextam partem ad se spectantem in dictis 

domo et orto ad pignus imposuit et obligavit pro solucione dicti census. 

Testes datum supra. Tradetur littera census dicto Theoderico. 

 

BP 1179 p 465r 13 do 04-07-1392. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Roveri gnd Broechoven investiet van Erp verkocht 

aan Johannes gnd van Loe een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd die Braken, 

tussen hr Adam van Berchen enerzijds en Heijmannus Yden soen anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam #Rodolphi# Roveri dicti 

Broechoven investiti olim de Erpe peciam terre sitam in parochia de Erpe 

in loco dicto die Braken inter hereditatem domini Ade de Berchen ex uno 

et inter hereditatem Heijmanni Yden soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni dicto (dg: de) #van# Loe promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 B 05 p. 466. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1392. 

 In octavis Petri et Pauli: zaterdag 06-07-1392. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1392. 

 Dominica post octavas Petri et Pauli: zondag 07-07-1392. 

 

BP 1179 p 466v 01 do 04-07-1392. 

Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen en haar kinderen Amelius en Rijswingis 

verkochten aan Makarius gnd Kerijs zvw Goeswinus Kerijs soen (1) een stuk 

land, in Kessel, ter plaatse gnd in den Eijnge, tussen Goeswinus zv 

Johannes gnd Erenbrechts soen enerzijds en voornoemde Makarius gnd Kerijs 

anderzijds, (2) een stuk land, in Kessel, ter plaatse gnd in den Eijnge, 

tussen Emondus van Hellu enerzijds en Ghibekinus gnd Vossen soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Maerse of Meeren 

en met het andere eind aan de Maas aldaar, met een deel van de maasdijk op 

laatstgenoemd stuk gelegen, belast met dit deel van de maasdijk, zegedijken 

en waterlaten. 

 

Elizabeth filia quondam Amelii Meijssen soen Amelius et Rijswingis eius 

liberi cum tutore peciam terre sitam in parochia de Kessel in loco dicto 

in den Eijnge inter hereditatem (dg: h) Goeswini filii Johanni! dicti 

Erenbrechts soen ex uno et inter hereditatem Makarii dicti Kerijs #filii 

quondam# Goeswini Kerijs soen ex alio atque peciam terre sitam in (dg: 

dicta) parochia et loco predictis inter hereditatem Emondi de Hellu ex 

uno et inter hereditatem Ghibekini dicti Vossen soen ex alio (dg: ut 

dicebant hereditarie vendiderunt simul parte aggeris sita s) tendentem 

cum uno fine ad locum dictum (dg: Vel) die Maerssche vel Meeren et cum 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

60 

reliquo fine ad Mosam ibidem simul cum parte aggeris Moze supra iamdictam 

peciam (dg: ?q) terre consistente ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Makario Kerijs vocato promittentes cum tutore (dg: super om) 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepta dicta parte aggeris et zegediken et aqueductibus ad premissa de 

jure spectantibus. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 466v 02 do 04-07-1392. 

Henricus van der Bunsbeke, Henricus van der Voert, Johannes van den 

Bredeacker en Johannes Erenbrechts soen wonend in Esch beloofden aan 

Johannes van Ghemert 31 mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus van der Bunsbeke Henricus van der Voert Johannes van den 

Bredeacker (verbeterd uit: Bredeacken) Johannes Erenbrechts soen 

commorans in Essche promiserunt (dg: ad opus) Johanni de Ghemert (dg: 

XXXVI) XXXI modios et (dg: sexta) sex sextaria siliginis mensure de Busco 

ad purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 466v 03 do 04-07-1392. 

Willelmus Reeuwe beloofde aan hr Johannes van Orthen, tbv hr Henricus van 

Berkel en diens broer Gerardus van Berkel, 44 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Lichtmis (zo 02-02-1393) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Willelmus Reeuwe promisit domino Johanni de Orthen ad opus domini (dg: 

Ge) Henrici de Berkel et Gerardi (dg: seu) de Berkel sui fratris seu ad 

opus alterius eorundem domini Henrici et Gerardi XLIIII Hollant gulden 

seu valorem (dg: ad) mediatim purificationis et mediatim pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 466v 04 do 04-07-1392. 

Makarius gnd Kerijs zvw Goeswinus gnd Kerijs soen beloofde aan Elizabeth 

dvw Amelius gnd Meijssen soen 18 Gelderse gulden, 34 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Lambertus aanstaande (di 17-09-1392) te betalen. 

 

Makarius dictus Kerijs filius quondam Goeswini dicti Kerijs soen promisit 

Elizabeth filie quondam Amelii dicti Meijssen soen XVIII Gelre gulden 

scilicet XXXIIII gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 466v 05 do 04-07-1392. 

Willelmus van der Hoeven verkocht aan Walterus Delijen soen een stuk land, 

in Oss, ter plaatse gnd Oesterveld, tussen wijlen Arnoldus Heijme enerzijds 

en Henricus Venbossche anderzijds. 

 

Willelmus van der Hoeven peciam terre sitam in parochia de (dg: Oesterw) 

Os in loco dicto Oestervelt inter hereditatem quondam Arnoldi Heijme ex 

uno et inter hereditatem Henrici Venbossche ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Waltero Delijen soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes W et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 466v 06 do 04-07-1392. 

Henricus Baten soen alias gnd van der Hoghe Braken gaf uit aan Willelmus 

gnd Aleijten soen van Ghiben een hoeve gnd die Hoge Brake, in Oerle, ter 

plaatse gnd Kerkoerle, tussen de gemeint enerzijds en Johannes die 

Knokehouwer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijnzen, 

(2) cijnzen aan het huis van Postel, (3) 2½ penning oude cijns aan de 

propositus van Alem, (4) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Oerle, 

(5) een lijfpacht van 1 mud rogge op het leven van Elizabeth wv Johannes 
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die Jonge, en thans voor (6) een lijfpacht van 4 mud rogge, maat van Oerle, 

en 7 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, aan voornoemde 

Henricus en zijn vrouw Elizabeth met Lichtmis in Oerle op voornoemde hoeve 

te leveren. De langstlevende krijgt geheel de lijfpacht. Willelmus zal voor 

Henricus en Elizabeth elk jaar gedurende hun leven 1 lopen lijnzaad op 

voornoemde hoeve inzaaien, met zaad te leveren door Henricus en Elizabeth, 

op een goed onderhouden stuk land, waarvan Henricus en Elizabeth of de 

langstlevende het vruchtgebruik zal hebben. Willelmus zal voor voornoemde 

Henricus en Elizabeth of de langstlevende een koe onderhouden, zoals hij 

zijn eigen koeien onderhoudt. Henricus zal de termijnen van voornoemde 

cijnzen en erfpacht van 2½ mud rogge en voornoemde lijfpacht van 1 mud 

rogge, die verschijnen vanaf nu tot en met Lichtmis (zo 02-02-1393), en de 

achterstallige pachten, leveren; maar daarvoor krijgt voornoemde Henricus 

alle vruchten van voornoemde hoeve tussen nu en Lichtmis. 

 

Henricus (dg: de Haubra) #Baten soen alias dictus# van der Hoghe Braken 

quendam mansum (dg: ad se spectantem situm in parochia de Oesterw o) 

dictum die Hoge Brake ad se spectantem #cum suis attinentiis# situm in 

parochia de Oerle in loco dicto Kercoerle inter communitatem ex uno et 

inter hereditatem Johannis die (dg: Knoeche) Knokehouwer ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Willelmo dicto Aleijten soen de !Ghiben ab eodem 

hereditarie possidendum pro censibus domini ducis et domui de Postula 

exinde solvendis et pro II et dimidio denariis antiqui census proposito 

de Alem (dg: ex) et hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oerle ex premissis et pro vitali pensione unius 

modii siliginis (dg: vita) ad vitam Elizabeth relicte quondam Johannis 

die Jonge exinde solvendis dandis etc atque pro vitali pensione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Oerle et septem gulden scilicet XXX gemeijn 

placken pro quolibet gulden vocatis! dandis dicto Henrico et Elizabeth 

sue uxori (dg: annu) ab alio anno quolibet ad vitam eorum Henrici et 

Elizabeth eius uxoris amborum et non ultra purificationis #et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum# et in Oerle (dg: 

tradenda ex premissis) supra dictum mansum tradenda ex premissis 

promittens (dg: w) super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super habita et habenda ex 

premissis et aliis suis bonis habitis et habendis tali condicione annexa 

quod alter dictorum Henrici et Elizabeth eius uxoris diutius vivens (dg: 

d) medietatem dicte pensionis ad eius vitam possidet (dg: ..) hoc eciam 

addito quod dictus Willelmus seminabit dictis Henrico et Elizabeth anno 

quolibet ad eorum Henrici et Elizabeth seu alterius eorundem vitam et non 

ultra unum lopinum seminis lini in dicto manso supra terram bene cultam 

et de quo dicti Henricus et Elizabeth seu eorum alter diutius vivens 

fructus habebit #annuatim# videlicet dicti Henricus et Elizabeth ah hoc 

semen (dg: dictum linu) lini dabunt item quod dictus Willelmus depascet 

dictis Henrico et Elizabeth seu eorum diutius viventi unam vaccam 

similiter vaccis dicti Willelmi (dg: ut) ut dictus Willelmus promisit. 

Quo facto promisit dictus Henricus super omnia quod ipse dictos census et 

hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis et dictam 

pensionem unius modii siliginis (dg: et cum suis attinentiis arrestadiis 

solven solvet) provenientes infra (dg: hinc) hinc et festum 

purificationis inclusive cum suis arrestadiis solvet sic quod dicto 

Willelmo dampna exinde non eveniant sed dictus (dg: Willelmus) #Henricus# 

pro hoc obtinebit (dg: omnia blada pro present) omnes fructus de predicto 

manso proveniendos infra hinc et festum purificationis proxime futurum. 

Testes W et Arnoldus datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 466v 07 do 04-07-1392. 

Petrus van der Tommellen beloofde aan Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen 

20 Gelderse gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 19-04-1394) te 

betalen. 
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Petrus van der Tommellen promisit super omnia Petro filio quondam Petri 

dicti Reijners soen XX Gelre gulden seu valorem (dg: ad) ad pasche 

proxime futurum ultra annum persolvendos. Testes Neijnsel et (dg: .) Tijt 

datum supra. 

 

BP 1179 p 466v 08 do 04-07-1392. 

Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen verkocht aan Jacobus van Baest 

zvw Jacobus van Baest een beemd gnd die Steendonk, in Oostelbeers, tussen 

erfgoed van het klooster van Tongerlo enerzijds en Danijel gnd Henrics soen 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat. 

 

Johannes filius quondam Walteri dicti Veren Oeden soen quoddam pratum 

#dictum die Steendonc# situm in parochia de Oestelberze inter hereditatem 

conventus de (dg: Tongello) Tongerlo ex uno et inter hereditatem 

Danijelis dicti Henrics soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Jacobo de Baest filio quondam Jacobi de Baest promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: domino) censu domini 

ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

exinde solvendis annuatim. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post Pe 

Pau. 

 

BP 1179 p 466v 09 do 04-07-1392. 

Johannes Gerijs en zijn zoon Rodolphus beloofden aan Ghiselbertus Kesselman 

de jongere 250 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

Johannes Gerijs et Rodolphus eius filius promiserunt Ghiselberto 

Kesselman juniori ducentos et quinquaginta Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 466v 10 za 06-07-1392. 

Jacobus Loze verkocht aan Gerardus Hals zv Johannes Hals een hofstad, in 

Hintham, tussen erfgoed gnd die Kalfheuvel enerzijds en eertijds Johannes 

Piekenvelt nu voornoemde Jacobus anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint. 

 

Jacobus Loze domistadium quoddam situm in Hijntham inter hereditatem 

dictam die Calfhoevel ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis Pieken 

dicti Jacobi) dudum Johannis Piekenvelt nunc ad dictum Jacobum spectantem 

ex alio #tendens cum utroque fine ad communitatem# ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Hals filio (dg: quo) Johannis Hals promittens warandiam 

tamquam de vero allodio et obligationem deponere. Testes Tijt et Arnoldus 

datum in octavis Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 466v 11 do 11-07-1392. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes Tijt et Arnoldus datum 

quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 466v 12 zo 07-07-1392. 

Henricus van Eel droeg over aan Lambertus zv Johannes van den Yvelaer een 

b-erfpacht van 3 mud 7 lopen rogge, maat van Oisterwijk, die Gheerlacus zv 

Wellinus Roveri aan voornoemde Henricus van Eel beloofd21 had met Sint-

Thomas in Oisterwijk in het huis van wijlen Johannes gnd van Eele te 

leveren, gaande uit een stuk land in Oisterwijk, tussen de villa van 

Oisterwijk en de plaats gnd Kerkhoven, tussen Arnoldus gnd Emmen enerzijds 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 026v 09 vr 13-03-1388, uitgifte voor de pacht. 
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en Johannes van Ghilse en Ghodefridus gnd Munninc anderzijds. 

 

Henricus de Eel hereditariam paccionem trium (dg: et dimidii) modiorum et 

septem lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam Gheerlacus filius 

Wellini Roveri promiserat se daturum et soluturum dicto Henrico de Eel 

hereditarie in festo beati Thome apostoli et in Oesterwijc (dg: tenden) 

in domo quondam Johannis dicti de Eele tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Oesterwijc inter villam de Oesterwijc et inter locum dictum 

Karrichoeven inter hereditatem Arnoldi dicti Emmen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de (dg: Ghisel) Ghilse (dg: ex uno) et Ghodefridi 

dicti Murinc ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto 

filio Johannis van den Yvelaer cum litteris et jure #et arrestagiis# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Tetes 

Rover et Neijnsel datum dominica post (dg: Pe) octavas Pe Pauli. 

 

1179 mf8 B 06 p. 467. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1392. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 05-07-1392. 

 Dominica post Petri et Pauli: zondag 07-07-1392. 

 

BP 1179 p 467r 01 do 04-07-1392. 

Gerardus van Beest zvw Arnoldus gnd Nouten beloofde aan Theodericus 

Berwout, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Jan 12½ 

Hollandse gulden22 of de waarde te betalen. 

 

Gerardus de (dg: Best) Beest filius quondam Arnoldi dicti Nouten promisit 

(dg: Theoderico Berwout XII et dimidium Hollant gulden) super omnia se 

daturum et soluturum Theoderico Berwout ad spacium (dg: quinque) #sex# 

annorum datum presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

(dg: quinque) #sex# annorum XII et dimidium Hollant gulden seu valorem in 

festo nativitatis Johannis. Testes (dg: da) W et Arnoldus datum quinta 

post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 467r 02 do 04-07-1392. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel beloofde aan Heijmericus Groij 282½ 

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

betalen. 

 

Jacobus filius Gerardi Groij #de Driel# promisit Heijmerico Groij 

ducentos et LXXXII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

(dg: Johannis) #Domini# proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 467r 03 do 04-07-1392. 

De broers Nijcholaus en Johannes die Bije, kvw Arnoldus zvw Hennekinus Jans 

soen, en Fredericus Lombart ev Katherina dvw voornoemde Arnoldus droegen 

over aan Johannes zv Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van den Hoevel het 

deel, dat aan hen als erfg vw Willelmus van Ghiersberch behoort, wegens 

testament van wijlen Elizabeth wv voornoemde Willelmus, in een stuk land, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, beiderzijds tussen Ghevardus van den 

Venne. 

 

Solvit. 

Nijcholaus (dg: f) et Johannes die Bije fratres liberi quondam Arnoldi 

filii quondam Hennekini Jans soen et Fredericus Lombart maritus (dg: et 

tutor) #et tutor# legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie dicti 

quondam Arnoldi (dg: et dicta) totam partem et omne jus eis (dg: de L..g) 

tamquam heredibus quondam Willelmi de Ghiers-(dg: ?borch)-berch 

competentes (dg: testamenti ...) occacione testamenti et ultime 

                         
22 Zie → BP 1179 p 181r 04 ±do 03-06-1395, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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voluntatis quondam Elizabeth relicte dicti quondam Willelmi in pecia 

terre sita in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem 

Ghevardi van den Venne ex utroque latere coadiacentem ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni filio Nijcholai dicti Coel Wautghers 

soen van den Hoevel promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Neijnsel et (dg: Arnoldus) Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 467r 04 do 04-07-1392. 

Nicholaus gnd Coel Keelbreker van Berlikem deed tbv het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch afstand van een erfgoed, gnd moer, ter plaatse gnd die 

Hanthoeve, welk erfgoed behoorde aan hr Willelmus van Den Bosch en later 

aan het voornoemde klooster van Sint-Clara in Den Bosch. Voornoemde 

Nicholaus zal turf graven uit dit erfgoed, of uit een ander erfgoed door 

het klooster aan te wijzen, die turf drogen en in het klooster bezorgen, 

volgens inhoud van een schepenbrief. 

 

Nicholaus dictus Coel (dg: Kee) Keelbreker de Berlikem super quadam 

hereditate dicta communiter moer sita in loco dicto die Hanthoeve que 

hereditas #quondam# ad dominum Willelmum de Busco et postea ad conventum 

sancte Clare in Busco spectare consuevit ut dicebat atque super toto jure 

sibi in eadem competente ad opus dicti conventus de renunciavit! 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem deponere 

ex parte sui et promisit sub obligatione premissa quod ipse Nicholaus 

(dg: cespites) #cespites effodiendos# dicto conventui annuatim ex dicta 

hereditate vel ex alia hereditate sibi ex parte dicti conventus 

demonstranda (dg: effodiendos) effodiens! aut effodi faciet et desiccabit 

ac in dicto conventu deliberabit iuxta tenorem et continentiam litterarum 

scabinorum de Busco super hoc (dg: pns) confectarum. Testes Neijnsel et 

Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 467r 05 vr 05-07-1392. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest en Jacobus zvw Franco van Baest beloofden aan 

Ricoldus Borchgreve 12½ mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest et Jacobus filius quondam 

Franconis de Baest promiserunt Ricoldo Borchgreve XIIJ modios siliginis 

mensure de Busco ad eius monitionem persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt 

datum sexta post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 467r 06 vr 05-07-1392. 

Willelmus Bac zvw Mathijas23,24 droeg over aan Henricus Vrijese Alaerts soen 

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

wijlen mr Boudewinus van Lederdam enerzijds en erfgoed van wijlen Marcelius 

van Os anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Gerardus van Berze. 

 

Willelmus Bac filius quondam Mathije domum et aream (dg: s que fuerat) 

sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam magistri 

Boudewini de Lederdam ex uno et hereditatem quondam Marcelii de Os ex 

alio venditam sibi a Gerardo de Berze per judicem mediante sententia etc 

prout in litteris ut dicebat hereditarie supportavit (dg: mo) Henrico 

Vrijese Alaerts soen promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 467r 07 zo 07-07-1392. 

Henricus zv Johannes van Doernic en Theodericus zvw Johannes Didden soen 

van den Velde beloofden aan Lambertus zvw Willelmus van Lijeshout 59 

                         
23 Zie ← BP 1178 f 360v 03 di 01-03-1390, overdracht van 2 erfcijnzen uit dit huis. 
24 Zie ← VB 1799 f 064r 13, ma 05-02-1392, Gerijt van Berze mechtich gemaect van Willem Bac 
soen Mathijs was gericht aen huus ende erve gelegen in tsHertogen in die Hijnthamerstraet 

tusschen den erve meester Boudewijns van Lederdamme ende tusschen den erve wilner Marcelijs 

van Os overmits gebrec van erfcijns. 
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Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) 

te betalen. 

 

Henricus filius Johannis de Doernic Theodericus filius quondam Johannis 

Didden soen van den Velde promiserunt Lamberto filio quondam Willelmi de 

Lijeshout LIX Hollant gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Neijnsel et Arnoldus datum (dg: ..) dominica post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 467r 08 vr 05-07-1392. 

Tielmannus zvw Johannes van Scijnle deed tbv Henricus van Drotenbeke 

afstand van een huis25 en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen een 

straat die loopt van de Kerkstraat naar de Kolperstraat enerzijds en 

erfgoed dat nu behoort aan Henricus Hadewigen anderzijds, strekkend vanaf 

de Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Johannes gnd Crullen. 

Zijn zuster Hilla zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Tielmannus (dg: et Hilla) filius quondam (dg: Tielm) Johannis de Scijnle 

super domo et area sita in Buscoducis in vico ecclesie inter (dg: here) 

vicum tendentem a vico ecclesie versus vicum dictum Colperstraet ex uno 

latere et inter hereditatem nunc ad Henricum Hadewigen spectantem ex alio 

tendente a dicto vico ecclesie retrorsum usque ad hereditatem quondam 

Johannis dicti Crullen ut dicebat et super jure ad opus Henrici de 

Drotenbeke renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit super omnia quod ipse Hillam 

suam sororem quamcito ad annos pubertatis pervenerit facient! super dicta 

domo et area ad opus dicti Henrici renunciare. Testes W et Neijnsel datum 

sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 467r 09 vr 05-07-1392. 

Nicholaus gnd Coel Keelbreker beloofde aan Sijmon van Mijrabellum en Adam 

van Mierde 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1393) te leveren. 

 

Nicholaus dictus Coel Keelbreker promisit Sijmoni de Mijrabello et Ade de 

Mierde XX modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes Ws Neijnsel et Tijt datum sexta post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 467r 10 vr 05-07-1392. 

Voornoemde Sijmon en Adam beloofden aan voornoemde Nicholaus Coel 40 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Dicti Sijmon et Adam promiserunt dicto Nicholao Coel XL Gelre gulden vel 

valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 467r 11 vr 05-07-1392. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden verkocht aan Gerardus Molenman een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

erfgoederen die waren van wijlen Andreas van Cobbeke, gelegen zowel in 

Mierfelt als in Zeelst, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Oerle quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis ex #quibusdam# hereditatibus que fuerant 

quondam Andree de Cobbeke (dg: sitis in paro) tam in parochia de Mierfelt 

quam in parochia de Zeelst #sitis# ut dicebat quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Gerardo Molenman promittens 

warandiam et obligationem in dicta paccione deponere. Testes Rover et 

                         
25 Zie ← BP 1179 p 082v 08 za 12-08-1391, verkoop van dit huis. 
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Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 467r 12 vr 05-07-1392. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verkocht aan voornoemde Gerardus Molenman een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit erfgoederen die waren van wijlen Andreas van Cobbeke, gelegen zowel in 

Mierfelt als in Zeelst, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de (dg: Erpe q) Oerle quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus que fuerant quondam 

Andree de Cobbeke sitis tam in parochia de Mierfelt quam in parochia de 

Zeelst sitis ut dicebat et quam nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Molenman predicto promittens warandiam et obligationem 

in dicta paccione deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 467r 13 vr 05-07-1392. 

Willelmus gnd Snijder zvw Henricus gnd van den Doeren verkocht aan 

Theodericus zvw Theodericus van den Wijer van Dommellen 1 bunder beemd, gnd 

Leuwenkempken, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd aen die 

Hoedonk, tussen erfgoed van eertijds de monniken van Porta Celi enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, met het water gnd die Meer dat naast deze 

bunder ligt, en met het visrecht in dit water, aan voornoemde Willelmus in 

cijns uitgegeven door Ghiselbertus van der Rennendonc, belast met de cijns 

in de brief vermeld. 

 

Willelmus dictus Snijder filius quondam Henrici dicti van den Doeren unum 

bonarium prati (dg: situm) dictum communiter Leuwenkempken situm infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum aen die Hoedonc inter 

hereditatem dudum monachorum de Porta Celi (dg: prope H) ex uno et inter 

communem platheam ex alio cum aqua dicta die Meer sita contigue iuxta 

dictum bonarium prati et cum piscaria eiusdam aque die Meer vocate ut 

dicebat datum ad censum dicto Willelmo a Ghiselberto van der Rennendonc 

prout in litteris hereditarie vendidit Theoderico filio quondam 

Theoderici van den Wijer de Dommellen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 467r 14 vr 05-07-1392. 

Johannes zvw Egidius van der Eijkendonc verkocht aan Willelmus Loijer nzvw 

Johannes Loijer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande (1) uit een kamp, in Gestel bij Herlaer, tussen 

Katherina gnd Peters enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een huis en 

tuin, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen de kapel van 

Sint-Jan enerzijds en het water aldaar anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge aan voornoemde koper. 

 

Johannes filius quondam Egidii van der Eijkendonc hereditarie vendidit 

Willelmo Loijer filio naturali quondam Johannis Loijer hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex campo terre sito in parochia de Ghestel prope Herlaer 

inter hereditatem Katherine dicte Peters ex uno et inter communitatem ex 

alio atque ex domo et orto sitis in dicta parochia in loco dicto Rumel 

inter (dg: hereditatem) cappellam beati Johannis ex uno et inter aquam 

ibidem ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis dicto emptori prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 467r 15 vr 05-07-1392. 

Andreas Mutsart beloofde aan Johannes van den Velde riemmaker 5 Hollandse 
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gulden of de waarde met Sint-Lambertus aanstaande (di 17-09-1392) te 

betalen. 

 

Andreas Mutsart promisit Johanni van den Velde corrigiatori quinque 

Hollant gulden seu valorem ad Lamberti proxime futurum persolvendos. 

Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

1179 mf8 B 07 p. 468. 

 Dominica post octavas Petri et Pauli: zondag 07-07-1392. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 10-07-1392. 

 in profesto Margarete: vrijdag 12-07-1392. 

 anno XC secundo mensis julii in profesto Margarete: 

  vrijdag 12-07-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis julii die XI translationis Benedicti: 

  donderdag 11-07-1392. 

 

BP 1179 p 468v 01 zo 07-07-1392. 

Johannes van Doerne wollenklerenwever gaf uit aan Denkinus die Veere van 

Empel (1) ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in die Riedewerdinne, 

tussen wijlen Willelmus Vrancken enerzijds en Matheus Luwe anderzijds, (2) 

2 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in den Poel, beiderzijds tussen 

Hermannus Scut Willems soen, (3) 2 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

dat Meerwijkse Veld, tussen Johannes van Dijest enerzijds en Johannes gnd 

Herman anderzijds, (4) ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op den 

Aelst, tussen Willelmus van Bakel enerzijds en voornoemde Johannes gnd 

Herman anderzijds, (5) ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in den 

Heng Menghe, tussen Jacobus Luwe enerzijds en Wellinus van Straten 

anderzijds, (6) een erfgoed gnd een schaer, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Pulsbroek, (7) 1 roede dijk ter plaatse gnd in Reijgers Vliet, tussen de 

dijk van Willelmus van Bakel enerzijds en de dijk van Albertus van 

Ghewanden anderzijds, (8) 1/3 deel van 1 roede dijk, tegenover de windmolen 

van Empel, tussen de dijk van Willelmus van Bakel enerzijds en de dijk van 

de jonker van Merewijc anderzijds, (9) 4½ voet (dg: dijk), ter plaatse gnd 

die Oplage, tussen de dijk van Lambertus ...tien soen enerzijds en de dijk 

van Jacobus Stevens soen anderzijds, (10) 1 roede dijk ter plaatse gnd die 

Veewert, tussen de dijk van Hermannus Scut enerzijds en erfgoed van 

Albertus van Ghewanden anderzijds, (11) 4½ voet dijk, naast de sluis gnd 

die Vornse Sluis, tussen de dijk van Wellinus van Straten enerzijds en de 

dijk van erfg van Cristianus Roggen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de onraad, en thans voor een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis te betalen. 

 

Johannes de Doerne textor laneorum dimidium iuger terre situm in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto in die Riedewerdinne inter 

hereditatem quondam Willelmi Vrancken ex uno et inter hereditatem Mathei 

Luwe ex alio item duo hont terre sita in dicta jurisdictione in loco 

dicto in den Poel inter hereditates Hermanni Scut Willems soen ex utroque 

latere coadiacentes item (dg: duo) duo hont terre sita in dicta 

jurisdictione in loco dicto dat (dg: Mere) #Meer#wijchsche Velt inter 

hereditatem Johannis de Dijest ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Herman ex alio item dimidium iuger terre situm in dicta jurisdictione in 

loco op den (dg: Aes) Aelst inter hereditatem Willelmi de Bakel ex uno et 

inter hereditatem (dg: dicti) Johannis dicti Herman predicti ex alio item 

dimidium iuger terre situm in dicta jurisdictione in loco dicto in den 

Heng Menghe inter hereditatem Jacobi Luwe ex uno et inter hereditatem 

Wellini de Straten ex alio item hereditatem dictam een schaer #ad se 

spectantem# sitam in dicta jurisdictione in loco dicto Pulsbroec cum una 

virgata #dicta rode# aggeris sita in loco dicto in Reijgers Vliet inter 

(dg: hereditate) aggerem Willelmi de Bakel et inter aggerem Alberti de 

Ghewanden (dg: ex a) item cum tercia parte unius virgatis dicte rode 

aggeris sita in opposito molendini venti de Empel inter (dg: hereditatem) 
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aggerem Willelmi de Bakel et inter aggerem domicelli de Merewijc item 

quatuor et dimidiam pedatas (dg: aggeris sitas) in loco dicto die Oplage 

inter (dg: hereditatem) aggerem Lamberti ...tien soen et inter (dg: here) 

aggerem Jacobi Stevens soen item (dg: item) cum una virgata aggeris sita 

in loco dicto die Veewert inter aggerem Hermanni Scut et inter 

hereditatem Alberti de Ghewanden item cum quatuor et dimidia pedatis 

aggeris sitis prope slusam dictam die Vornsche Sluse inter aggerem 

Wellini de Straten et inter (dg: he) aggerem heredum Cristiani Roggen et 

cum attinentiis dictorum aggerum ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Denkino die (dg: die) Veere de Empel ab eodem hereditarie possidendas pro 

(dg: dictis aggeribus) pro oneribus dictis onraet (dg: exin) ad hoc 

spectantibus tenendis et observandis etc atque pro hereditario censu 

trium Hollant gulden seu valorem dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini (dg: et pro) promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia 

habita et habenda quod ipse dictos aggeres et onera perpetue in tali 

disposcione observabit sic quod dicto Johanni de Doerne et supra (dg: 

supradictas) #dictas# hereditates dampna exinde non eveniant. Testes 

Willelmus et Tijt datum dominica post ocatavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 468v 02 wo 10-07-1392. 

Henricus Willems soen van Cloettingen droeg over aan de secretaris, tbv 

Bessella van Dueren en haar medeërfgenamen, zijn vruchtgebruik in 1/3 deel 

van ½ van een stenen huis en erf, in Den Bosch, aan de Markt, tussen het 

woonhuis van wijlen Johannes Dicbier enerzijds en erfgoed van wijlen 

Matheus van der Tijchgelrien anderzijds, te weten het 1/3 deel van 

voornoemde helft, welk 1/3 deel Aghata, dv Johannes Willems soen en ev 

voornoemde Henricus, aan voornoemde Bessella van Dueren en haar 

medeërfgenamen in haar testament had vermaakt. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus Willems (dg: de Er) soen de Cloettingen suum usufructum sibi 

competentem in una tercia parte medietatis domus lapidee #et aree# cum 

suis attinentiis site in Busco ad forum inter (dg: hereditatem) domum 

habitationis quondam Johannis Dicbier ex uno et inter hereditatem quondam 

Mathei van der Tijchgelrien ex alio scilicet in illa tercia parte dicte 

medietatis dicte domus lapidee et aree quam terciam partem (dg: Aghatha) 

Aghata filia (dg: quond) olim Johannis Willems soen uxor olim predicti 

Henrici Besselle de Dueren et suis coheredibus legaverat in eius 

testamento ut dicebat supportavit (dg: Joh) mihi ad opus dicte dicte 

Besselle et suorum coheredum promittens ratam servare. Testes Tijt et 

Arnoldus datum quarta post octavas Pe Pau. Tradetur littera dicto Henrico 

et non alteri. 

 

BP 1179 p 468v 03 vr 12-07-1392. 

Johannes van Hedel, zijn vrouw Bessella van Dueren en hun kinderen 

Johannes, Aleijdis en Katherina, verkochten voornoemd 1/3 deel van de helft 

aan voornoemde Henricus Willems soen. Gerardus en Ghisbertus, kv voornoemde 

Johannes en Bessella, zullen, zodra ze in het vaderland zijn teruggekeerd, 

afstand doen. 

 

Johannes de Hedel maritus legitimus Besselle de Dueren sue uxoris et 

dicta Bessella cum eodem tamquam cum tutore Johannes (dg: eorum filius) 

#Aleijdis et Katherina eorum liberi cum tutore# dictam terciam partem 

dicte medietatis (dg: v) vendiderunt dicto Henrico Willems soen 

promittentes (dg: ratam servare et) #cum tutore# super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum ?et 

quorumcumque heredum [dicte] Besselle deponere et quod ipsi Gerardum et 

Ghisbertum liberos dictorum Johannis et Besselle tales habebunt quod 

nunquam presument se jus in predicta tercia parte habere et quod ipsi 

dictos Gerardum et Ghisbertum super dicta tercia parte #quamcito ad (dg: 
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patriam) patriam redierint# ad opus dicti (dg: H) emptoris facient 

renunciare. Testes Tijt et Arnoldus datum in profesto Margarete. 

 

BP 1179 p 468v 04 vr 12-07-1392. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in Den Bosch in het woonhuis van 

voornoemde verkopers in aanwezigheid van schepenen en Bertoldus die Rode 

klerk in Tricht. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis et (dg: Berd) 

Bertoldo die Rode #clerico# traiectensi dijocl? datum anno XC secundo 

mensis julii (dg: d) in profesto (dg: .) Margarete hora complete in Busco 

in domo habitationis dictorum venditorum. 

 

BP 1179 p 468v 05 do 11-07-1392. 

Destijds had David nzvw Ghisbertus Lijsscap voor notaris Petrus Pulslauwer 

beloofd aan Ghisbertus Lijscap de jongere en Johannes Lijsscap zvw Thomas 

Valant dat hij van (1) de goederen, die aan hem vermaakt waren door wijlen 

zijn voornoemde vader Ghisbertus, (2) de goederen, die hij verworven had 

van voornoemde Ghiselbertus Lijsscap de jongere en Johannes en van kv 

Willelmus Coptiten, niets zal verkopen of vervreemden, zonder instemming 

van voornoemde Ghisbertus Lijsscap de jongere en Johannes. Voornoemde 

Ghisbertus Lijsscap de jongere en Johannes ontlastten thans voornoemde 

David van die belofte. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes 

van de Kloot, Henricus zv Jordanus van der Vloet en Willelmus van Laervenne 

de jongere. 

 

A. 

Notum sit universis quod cum David filius naturalis quondam Ghisberti 

Lijsscap promisisset Ghisberto Lijscap juniori et Johanni Lijsscap filio 

quondam Thome Valant quod ipse David cum bonis sibi per dictum quondam 

Ghisbertum suum patrem legatis et deliberatis et (dg: q) de bonis que 

ipse erga dictos Ghiselbertum Lijsscap juniorem et Johannem et liberos 

(dg: G) Willelmi Coptiten acquisiverat nunquam quecumque faciet nec 

disponet neque ea vendet nec alienabit sine consensu et voluntate 

dictorum Ghisberti Lijsscap junioris et Johannis coram Petro Pulslauwer 

tamquam coram notario ?etc ad hoc vocato ut dicebant constituti igitur 

dicti Ghisbertus Lijsscap junior et Johannes dictum David ab huiusmodi 

promissione quitaverunt. Acta in camera presentibus Johanne de Globo 

Henrico filio Jordani van der Vloet et Willelmo de Laervenne juniore (dg: 

acta in ca) anno nonagesimo secundo mensis julii die XI translationis 

(dg: Be) Benedicti hora none. 

 

BP 1179 p 468v 06 vr 12-07-1392. 

Johannes van Vlimen schilder en zijn zoon Reijnkinus beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 10 oude Franse schilden, met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1392; 19+31+30+1=81 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Vlimen pictor et Reijnkinus eius filius promiserunt Philippo 

Jozollo etc X aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos 

sub pena I. Testes W et Neijnsel datum in profesto Margarete. 

 

1179 mf8 B 08 p. 469. 

 Dominica post octavas Petri et Pauli: zondag 07-07-1392. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 08-07-1392. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 09-07-1392. 

 

BP 1179 p 469r 01 zo 07-07-1392. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel droeg over aan Zibertus van Hoculem 3 

kampen, in Megen, (1) die Groetkamp, achter de plaats gnd After den Berch, 

(2) die Bevinc, (3) de Helloe, aan hem gerechtelijk verkocht door 
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voornoemde Zibertus van Hoculem. 

 

Jacobus (dg: Groij) filius Gerardi Groij de Driel tres campos sitos in 

parochia de Megen de quibus unus die Groetcamp retro locum dictum After 

den Berch alter die Bevinc et tercius de Helloe nuncupantur venditas sibi 

(dg: per) a Ziberto de Hoculem per judicem mediante sententia scabinorum 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ziberto de Hoculem 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Tijt datum dominica octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 469r 02 zo 07-07-1392. 

Wellinus van Beke verhuurde aan Henricus Weijer een huis en erf, eertijds 

van Johannes van Brolijo, nu van verhuurder, in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Hoesch enerzijds en 

erfgoed van Nicholaus Plaetmaker anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1392), per jaar voor 90 Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan. Verhuurder en zijn zoon Albertus beloofden lasten af te 

handelen. Wellinus zal het huis onderhouden van dak en wanden. 

 

Wellinus de Beke domum et aream dudum Johannis de Brolijo nunc ad se 

spectantem sitam in Busco in vico selliparorum inter hereditatem quondam 

Henrici Hoesch ex uno et inter hereditatem Nicholai Plaetmaker ex alio 

(dg: venditam) cum omnibus suis attinentiis prout in ibidem sitam ut 

dicebat locavit etc Henrico Weijer ab eodem ad spacium sex annorum a 

festo nativitatis Johannis proxime preterito (dg: lib) subsequentium 

libere possidendam pro nonaginta Hollant gulden vel valorem dandis dicto 

Wellino ab alio mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo Domini 

proxime promittentes et cum eo Albertus eius filius super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis tali condicione quod dictus Wellinus dictam domum de tecto et 

parietibus dictis annis durantibus tenebit (dg: testes datum ut infra) ut 

recognovit et super omnia repromisit. Testes datum ut infra. 

 

BP 1179 p 469r 03 ma 08-07-1392. 

Heilwigis dv Lambertus gnd Rike van Uden droeg over aan Arnoldus van Beke 

nzv hr Arnoldus van Beke een lijfrente26,27 van 3 pond geld, op het leven van 

voornoemde Heilwigis, een helft te betalen met Pasen en de andere helft met 

Sint-Remigius, aan voornoemde Heilwigis verkocht door de broers Johannes en 

Nicholaus, gnd Boeghaert van Os. Met achterstallige termijnen. 

 

Nota. 

Heilwigis filia Lamberti dicti Rike de Uden vitalem pensionem trium 

librarum monete solvendam ad vitam dicte Heilwigis et non ultra mediatim 

pasce et mediatim Remigii venditam dicte Heilwigi a Johanne et Nicholao 

dictis Boeghaert de Os fratribus prout in litteris legitime supportavit 

Arnoldo de Beke filio naturali domini Arnoldi de Beke cum litteris et 

jure #et arrestadiis# promittens ratam servare. Testes Willelmus (dg: et) 

#et# Johannes de Neijnsel datum secunda post octavas Pe Pauli Arnoldus de 

                         
26 Zie → SAsH RA VB 1799 f 104r 08, ma 10-01-1396, Heijlwijch dochter wilner Lambrechts des 
Riken de Uden was gericht aen I stuc lants gelegen in die prochi van Os in een stat geheijten 

Langendonc tusschen den erve Jans van Hollant ende tusschen den erve Jans Robrechts soen 

overmids gebrec van lijfpensien die die vors Heijlwijch dair aen heeft. 

27 Zie → SAsH RA VB 1799 f 106v 08, ma 24-01-1396, dit onderpand blijkt niet in het bezit te 
zijn van de broers Johannes en Nicholaus, gnd Boeghaert van Os, die de lijfrente beloofden: 

Heijlwijch dochter wilner Lambrechts Riken van Uden was gericht aen alle goide wilner Jans 

Boegarts van Os overmids geloiften die die vors Jan Bogart ende Claes sijn brueder geloift 

hadden den voirs Heijlwigen van eenre lijfpensien van III ponden paijment te bursen lopende te 

vergelden der vors Heijlwigen jairlijcs tot horen live uijt enen stuc lants gelegen in die 

prochi van Os in een stat geheiten Langendonc tusschen den erve Jans van Hollant ende tusschen 

den erve Jans Robbrechts soen ende waeraf vonden is int waer dat Jan Boegart ende Claes sijn 

brueder vors dair geen stuc lants liggende en hebben noch dair stuc lants liggende en hadden 

ende dat Heijlwijch vors van der vors geloiften scade leden heeft. 
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Beke dixit. 

 

BP 1179 p 469r 04 ma 08-07-1392. 

Arnoldus nzvw Theodericus Bartholomei droeg28 over aan Wolphardus van 

Ghiessen, tbv Rodolphus Delf zv Jacobus Aven soen, 124 gulden geld van 

Gelre of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd29 door 

Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, voornoemde 

Wolphardus van Ghiessen, Henricus van Hedel zvw Johannes van Hedel, Jacobus 

zvw Theodericus Yudas en Willelmus Gijlijs soen. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici Bartholomei C et XXIIII 

florenos aureos communiter gulden vocatos monete Gelrensis boni etc seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Theoderico de Bijlant 

filio quondam domini Johannis de Eijndoven militis Wolphardo de Ghiessen 

Henrico de Hedel filio quondam Johannis de Hedel Jacobo filio quondam 

Theoderici Yudas et Willelmo Gijlijs soen prout in litteris legitime 

dicto Wolphardo ad opus Rodolphi Delf filii Jacobi Aven soen cum litteris 

et jure. Testes. 

 

BP 1179 p 469r 05 ma 08-07-1392. 

Willelmus nzv Willelmus gnd Maerscalc droeg over aan Arnoldus gnd Weijne 

zvw Henricus Weijne een b-erfcijns van 8 pond geld, die Godescalcus gnd 

Scalke van den Water beloofd had aan eerstgenoemde Willelmus, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit (1) een huis met ondergrond, in Vught Sint-

Lambertus, tussen een germene weg enerzijds en Johannes Greve anderzijds, 

(2) een tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen Willelmus Snabbe enerzijds en 

Margareta gnd Weijten anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes gnd 

Betten en met het andere eind aan een gemene weg. 

 

Willelmus filius naturalis Willelmi dicti Maerscalc hereditarium censum 

octo librarum monete quem Godescalcus dictus Scalke van den Water 

promiserat se daturum primodicto Willelmo hereditarie Domini ex domo cum 

eius fundo sita in parochia sancti Lamberti de Vucht inter communem 

platheam (dg: ex uno) et inter hereditatem Johannis Greve ex alio atque 

ex quodam orto sito in dicta parochia inter hereditatem Willelmi Snabbe 

ex uno et inter hereditatem Margarete dicte Weijten ex alio tendente cum 

uno fine ad hereditatem Johannis dicti Betten et cum reliquo fine ad 

communem platheam prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo dicto 

Weijne filio quondam Henrici Weijne cum litteris et jure promittens ratam 

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

datum secunda post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 469r 06 ma 08-07-1392. 

Johannes van Audehuesden en zijn zoon Johannes beloofden dat zij, noch hun 

erfgenamen noch iemand anders namens hen, de goederen gnd Haviksdonk, 

behorend aan abt en klooster van Tongerlo, in Haaren, zullen aanspreken 

vanwege een b-erfcijns van 13 pond oude pecunia, die eertijds behoorde aan 

Elisabeth wv Ghevardus Stummeken, welke cijns eerstgenoemde Johannes 

verworven30 had van Johannes van de Dijk. 

 

Nota. Duplicetur. 

Johannes de Audehuesden et Johannes eius filius promiserunt super habita 

et habenda quod ipsi #nec eorum heredes nec aliquis ex parte eorum# bona 

dicta Havicsdonc cum eorum attinentiis ad (dg: con) abbatem et conventum 

                         
28 Zie → BP 1179 p 481r 07 ma 22-07-1392, tweede overdracht, maar nu 

rechtstreeks aan Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen. 
29 Zie ← BP 1179 p 272v 01 ma 03-07-1391, belofte op 25-12-1391 124 Gelre 

gulden te betalen. 
30 Zie ← BP 1178 f 191r 06 do 25-05-1391, overdracht van 10 pond uit de 

cijns van 13 pond. 
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de Tongerloe spectantia in parochia de Haren sita occacione hereditarii 

census XIII librarum antique pecunie (dg: quem que ad) [ad] Elisabeth 

relictam Ghevardi Stu[mme]ken #dudum spectantis# (dg: ex dictis bonis 

habuit solvendum #neque cum aliquibus aliis litteris quas habet mentionem 

de dicto censu facientibus# et quem censum nunc ad primodictum Johannem 

nunc ad se pertinere dicebant) numquam impetent neque vexabunt nec 

occacione dicti census molestiam aut gravamen (dg: nunq) inferent 

quovismo[do]. Testes Willelmus et Tijt datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1179 p 469r 07 ma 08-07-1392. 

et quem censum XIII librarum primodictus Johannes erga Johannem de Aggere 

acquisiverat #prout in litteris ut dicitur# et (dg: quem censum 

primodictus Johannes nunc ad se pertinere) #cum litteris mencionem de 

dicto censu facientibus# (dg: nec cum eisdem litteris) neque cum 

quibuscumque aliis litteris quas ipsi habent mentionem de dicto censu 

facientibus numquam etc ut supra. 

 

BP 1179 p 469r 08 ma 08-07-1392. 

Katherina van Amstel verklaarde dat Johannes van Audehuesden namens vrouwe 

Katherina van Mordrecht betaald heeft {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina de Amstel recognovit sibi per Johannem de Audehuesden ex parte 

domine Katherine de Mordrecht persolvisse. 

 

BP 1179 p 469r 09 ma 08-07-1392. 

Nicholaus Louwer beloofde aan Egidius gnd Vrancken 27 Gelderse gulden of de 

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

 

Nicholaus Louwer promisit Egidio dicto Vrancken XXVII Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et 

Tijt datum secunda post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 469r 10 ma 08-07-1392. 

De broers Gerardus en Willelmus, gnd Crauwel, droegen alle schulden, die 

wijlen hun broer Arnoldus gnd Crauwel verschuldigd was aan voornoemde 

Gerardus en Willelmus en aan Lambertus Crauwel, over aan Gerardus zvw 

Conrardus Writer. 

 

Gerardus et Willelmus fratres dicti Crauwel omnia debita que Arnoldus 

dictus quondam Crauwel eorum frater dictis Gerardo et Willelmo et 

Lamberto Crauwel tenebatur ut dicebat legitime supportaverunt Gerardo 

filio quondam (dg: Carf .) Conrardi Writer. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 469r 11 di 09-07-1392. 

Arnoldus gnd Meus droeg over aan zijn broer Henricus 21 gulden geld van 

Gelre (dg: of ander), aan hem beloofd door Rodolphus gnd Moliaerts en 

Johannes gnd die Smijt van Bucstel. 

 

Arnoldus dictus Meus XXI aureos florenos communiter gulden vocatos monete 

Gelrie (dg: vel al) promissos sibi a Rodolpho dicto Moliaerts et Johanne 

dicto die Smijt de Bucstel prout in litteris legitime supportavit Henrico 

suo fratri cum litteris et jure. Testes Willelmus et Tijt datum 3a post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 469r 12 di 09-07-1392. 

Wolterus Terlinc verkocht aan Johannes zv Johannes gnd Han die Volre een 

n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te 

leveren, gaande uit 3 stukken land, in Nuenen, (1) die Camp, tussen 

Reijnerus Ghiben soen enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) die 

Halle, tussen voornoemde Reijnerus enerzijds en voornoemde verkoper 

anderzijds, (3) dat Vlasland, tussen Metta Willems enerzijds en Henricus 
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Goeswijns anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Wolterus Terlinc hereditarie vendidit Johanni filio Johannis dicti Han 

die Volre hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis mensure de (dg: 

sol) Zonne solvendam hereditarie purificationis et in Zonne tradendam ex 

tribus peciis terre sitis in parochia de Nuenen quarum una (dg: inter h) 

die Camp inter hereditatem Reijne[ri] Ghiben soen ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio altera die Halle inter hereditatem dicti 

Reijneri ex uno et hereditatem dicti venditoris ex altero et tercia dat 

Vlaslant nuncupantur inter hereditatem Mette Willems ex uno et inter 

hereditatem Henrici Goeswijns ex alio sunt site [ut] dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi inde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 469r 13 di 09-07-1392. 

Theodericus van den Beirgulen en Paulus zvw Johannes Lemmens soen beloofden 

aan Henricus van den Broec zv Ghisbertus 144 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Theodericus van den Beirgulen et Paulus filius quondam Johannis Lemmens 

soen promiserunt Henrico van den Broec filio Ghisberti C XLIIII Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Ws 

et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 469r 14 di 09-07-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VIII solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 469r 15 di 09-07-1392. 

Laurencius zvw Nicholaus gnd Wellens verkocht aan Johannes van Breda een 

n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en akker, in Waalwijk, tussen Johannes zv Ghibo 

Vincken enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de weg gnd die Zandinge, reeds belast met 4 lopen rogge 

b-erfpacht. 

 

(dg: Laurenci) Laurencius filius quondam Nicholai dicti Wellens 

hereditarie vendidit Johanni de Breda hereditariam paccionem quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium 

sanctorum ex domo orto et agro terre sitis in parochia de Waelwijc inter 

hereditatem Johannis filii Ghibonis Vincken ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris ex alio (dg: ut dicebat) tendentibus a communi plathea 

ad viam dictam die Zandinge ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis IIIIor lopinis siliginis hereditarie 

paccionis inde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et 

Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 469r 16 di 09-07-1392. 

Arnoldus Groetaert beloofde aan Philippus Jozollo 88 Hollandse gulden met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392; 22+31+30+31+30+25=169 dgn) te betalen 

op straffe van 1. 

 

Arnoldus Groetaert promisit Philippo Jozollo LXXXVIII Hollant gulden ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos pena I. Testes Willelmus et 

Neijnsel [datum] 3a post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 469r 17 di 09-07-1392. 

Bessella wv Theodericus van Megen en haar kinderen Henricus en Wolterus 

beloofden aan Margareta Carmans 180 Gelderse gulden of de waarde met 
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Kerstmis (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Bessella (dg: de Megen) #relicta Theoderici de Megen# Henricus (dg: 

Elisa) et Wolterus eius liberi promiserunt Margarete Carmans C et LXXX 

Gelre gulden vel valorem [ad] nativitatis Domini persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 469r 18 di 09-07-1392. 

Voornoemde Henricus en Godescalcus Moelner beloofden voornoemde Bessella en 

Wolterus schadeloos te houden. 

 

+. 

Dictus Henricus et Godescalcus (dg: de Megen) #Moelner# promiserunt 

dictos Bessellam et Wolterum indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 469r 19 di 09-07-1392. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Godescalcus schadeloos te houden. 

 

Dictus Henricus promisit dictum Godescalcum indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

1179 mf8 B 09 p. 470. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 09-07-1392. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 10-07-1392. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1392. 

 

BP 1179 p 470v 01 di 09-07-1392. 

Willelmus Kemmer beloofde aan Mauritius van Boemel 5 Gelderse gulden of de 

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

 

Willelmus Kemmer promisit Mauritio de Boemel V Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini [proxime] persolvendos. Testes Rover et Tijt datum 

3a post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 470v 02 di 09-07-1392. 

Henricus Gheleijns beloofde aan voornoemde Mauritius 5 Gelderse gulden of 

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

 

Henricus Gheleijns promisit dicto Mauritio V Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 470v 03 di 09-07-1392. 

Willelmus van Langelaer beloofde aan Godefridus zvw Willelmus van Orthen, 

tbv hem en zijn broer Johannes, 20 mud rogge31, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus de Langelaer promisit Godefrido filio quondam Willelmi de 

Orthen ad opus sui et ad opus Johannis sui fratris vel ad opus alterius 

eorundem XX modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 470v 04 di 09-07-1392. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Godefridus, tbv hem en zijn 

broer Johannes, 10 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus over een 

jaar (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Godefrido ad opus sui et ad opus Johannis 

sui fratris vel ad opus alterius eorum X Hollant gulden vel valorem a 

                         
31 Zie → BP 1180 p 598v 06 zo 08-10-1396, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Jacobi proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 470v 05 wo 10-07-1392. 

Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel deed tbv Willelmus Ridder van 

Eijndoven afstand van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Wolterus van Vucht enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Helvoert anderzijds. 

 

Ludovicus filius quondam (dg: Ludovici) #Godescali!# de Bladel super domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Wolteri de Vucht 

ex uno et hereditatem Johannis de Helvoert ex alio atque super toto jure 

ut dicebat ad opus Willelmi Ridder de Eijndoven hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et (dg: Tijt datum) Vladeracken datum quarta post octavas Pe 

Pauli. 

 

BP 1179 p 470v 06 wo 10-07-1392. 

Rutgherus van den Stadeacker droeg over aan Willelmus zvw Willelmus van den 

Hoernic (1) een b-erfcijns van 3 pond ten tijde van de betaling in Aarle 

gangbaar, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1a) een huis en tuin van 

Aleijdis dvw Marcelius van der Hagen en haar kinderen Aleijdis, Marcelius 

en Henricus, in Knechsel, (1b) een erfgoed gnd een geloecte, voor voornoemd 

huis gelegen, tussen Henricus van den Spiker enerzijds en Johannes van den 

Wege anderzijds, welke cijns voornoemde Rutgherus gekocht had van 

voornoemde Aleijdis, Aleijdis, Marcelius en Henricus, (2) een b-erfcijns 

van 3 pond, die Mathijas Liben soen van Lijemde met Lichtmis moet betalen 

aan voornoemde Rutgherus, gaande uit de helft van 6 bunder broekland, ter 

plaatse gnd Odendonk, in Liemde, tussen de gemeint van Liemde enerzijds en 

wijlen Bartolomeus gnd Meus van Megen anderzijds, te weten uit de helft die 

voornroemde Mathias Liben soen nu bezit. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 470v 07}. ... dicto Rut. 

(dg: Rog) Rutgherus van den Stadeacker hereditarium censum trium librarum 

(dg: solvendum hereditarie purificationis) monete pro tempore solucionis 

hereditarii census (dg: .) in Arle currentis solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et orto cum suis attinentiis Aleijdis (dg: de Mo) 

filie quondam Marcelii van der Hagen Aleijdis eius filie Marcelii et 

Henrici eius filiorum sitis in parochia de Knechsel et ex quadam 

hereditate dicta een geloecte sita iuxta dictam domum prout ibidem sita 

est inter hereditatem Henrici van den Spiker ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Wege ex alio quem censum III librarum dictus Rutgherus 

erga dictos Aleijdem et Aleijdem Marcelium et Henricum eius liberos 

emendo acquisiverat ut dicebat (dg: here) item hereditarium censum trium 

librarum quem Mathijas Liben soen de (dg: Liemde) Lijemde dicto Rutghero 

solvere tenetur hereditarie purificationis (dg: me) ex medietate (dg: ..) 

sex bonariorum paludis sitorum in loco dicto Odendonc in jurisdictione 

dicta dingbanc de Lijemde inter (dg: hereditatem) communitatem de Lijemde 

ex uno et inter hereditatem quondam Bartolomei dicti Meus de Megen ex 

alio scilicet ex illa medietate dictorum (dg: bon) sex bonariorum terre 

quam medietatem dictus Mathias Liben soen nunc possidet ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo (dg: Luten soen) #filio quondam 

Willelmi# van den Hoernic promittens ratam servare. Testes Tijt et 

Arnoldus datum quarta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 470v 07 wo 10-07-1392. 

Voornoemde Rutgherus van den Stadeacker gaf uit aan Willelmus zvw Willelmus 

van den Hoernic een erfgoed, gnd dat Molenvenne, in Knechsel, tussen 

erfgoed gnd Molenvenne, dat behoort aan Gerardus gnd Vosse, enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 16 penning nieuwe 

cijns aan de hertog en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 
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Oerle, met Lichtmis in Oerle te leveren. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 470v 06}. 

Dictus Rutgherus quandam hereditatem dictam dat Molenvenne sitam in 

parochia de Knechel! (dg: inter he) inter hereditatem dictam Molenvenne 

que spectabat ad Gerardum dictum Vosse ex uno et inter (dg: hereditatem 

de) communitatem ibidem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Willelmo filio quondam Willelmi van den Hoernic ab eodem 

hereditarie possidendam (dg: ex) pro XVI denariis novi census domino duci 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Oerle danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Oerle tradenda ex premissis promittens ratam servare et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 470v 08 wo 10-07-1392. 

Henricus Raet beloofde aan Bela Carnauwes wv Godefridus de Alphen 42 

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

betalen. 

 

Henricus Raet promisit super omnia Bele (dg: filie) Carnauwes relicte 

quondam Godefridi de Alphen (dg: XXV) XLII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Rover datum 

supra. 

 

BP 1179 p 470v 09 wo 10-07-1392. 

Katherina dvw Johannes Luerincs wv Jacobus van den Hoeve beloofde aan 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen, tbv hem en kv voornoemde Goeswinus 

verwekt bij zijn vrouw Margareta dv voornoemde Katherina, een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen die aan voornoemde Katherina gekomen waren na overlijden van hr 

Gerardus Vos priester, gelegen onder Beek en Diessen. 

 

.. denarios. 

Katherina filia quondam Johannis Luerincs relicta quondam Jacobi van den 

Hoeve cum tutore promisit (dg: se daturam et soluturam) Goeswino filio 

quondam Alberti Gielijs soen ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem 

Goeswini ab eodem Goeswino et Margareta eius uxore filia dicte Katherine 

pariter genitorum et generandorum quod ipsa Katherina dabit et exsolvet 

(dg: dicto) dictis Goeswino et eius liberis genitis et generandis 

predictis hereditariam paccionem (dg: unius) #dimidii# modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis de et ex omnibus bonis dicte 

Katherine de morte quondam domini Gerardi (dg: Vosse) Vos presbitri (dg: 

pariter) successione advolutis quocumque infra parochiam de Beke et de 

Dijessen sitis ut dicebat. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 470v 10 do 11-07-1392. 

Luijtgardis wv Rodolphus gnd Roef van den Ghever droeg over aan Johannes zv 

Elijas van der Braken een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, die 

Johannes gnd Meijelsfoert beloofd had aan voornoemde Luijtgardis, met 

Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit een stuk land en aangelegen stuk 

beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen de gemeint van Liemde 

enerzijds en Henricus zv Johannes gnd Mathijs soen en erfg van Johannes gnd 

Teijen anderzijds. 

 

Luijtgardis relicta quondam Rodolphi dicti Roef van den Ghever cum tutore 

(dg: hereditatem) hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Bucstel quam Johannes dictus Meijelsfoert promisit se daturum et 

soluturum dicte Luijtgardi hereditarie purificationis et in (dg: J) 

Bucstel tradendam ex pecia terre et pecia prati sibi adiacente sitis in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter (dg: h) communitatem de 

Lijemde ex uno et inter hereditatem Henrici filii Johannis dicti Mathijs 
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soen et heredum (dg: quo) Johannis dicti Teijen ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio Elije van der Braken cum litteris 

et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Arnoldus (dg: datum supra) quinta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 470v 11 do 11-07-1392. 

Nijcholaus gnd Vrancken soen droeg over aan Henricus van Olmen ¼ deel in ½ 

die behoorde aan Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini en zijn dochter 

Heijlwigis, in een erfgoed gnd het Goer, in Blaarthem Sint-Lambertus, 

tussen Yda wv Henricus gnd Suagher enerzijds en erfgoed dat was van 

Mathijas gnd Aleijten soen anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot 

aan Arnoldus gnd Jans soen van den Venne en Walterus gnd Wever, welke helft 

voornoemde Nijcholaus, Happo gnd Katherinen soen van Acht, Henricus zv 

Arnoldus gnd Hollens soen en Johannes gnd van Steensel zv Henricus gnd 

Bathen soen in pacht verkregen hadden van voornoemde Arnoldus Ysebout en 

zijn dochter Heilwigis, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Nijcholaus dictus Vrancken soen #quartam partem ad se spectantem in# 

medietate que ad Arnoldum Ysebout filium quondam Arnoldi Tielkini et 

Heijlwigem eius filiam spectabat in quadam hereditate dicta communiter 

tGoer sita in parochia sancti Lamberti de Blaerthem inter hereditatem Yde 

relicte quondam Henrici dicti Suagher ex uno et inter hereditatem que 

fuerat Mathije dicti Aleijten soen ex alio tendente a communi platea ad 

hereditates Arnoldi dicti Jans soen van den Venne et Walteri dicti Wever 

quam medietatem primodicte hereditatis dictus Nijcholaus et (dg: Hap) 

Happo dictus Katherinen soen de Acht Henricus filius (dg: K) Arnoldi 

dicti Hollens soen et Johannes dictus de Steensel filius Henrici dicti 

(dg: Bathen s) Bathen soen erga dictos Arnoldum Ysebout et Heilwigem eius 

filiam ad pactum acquisiverat (dg: scilicet pro censu domini fundi ex 

dicta medietate de jure solvendo atque pro hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Eijndoven et in Eijndoven tradenda) 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de Olmen cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 470v 12 do 11-07-1392. 

Van Hessello. 

 

Hessellonis. 

 

BP 1179 p 470v 13 do 11-07-1392. 

Hessello gnd Snabbe verkocht aan Engbertus van den Eijnde een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit 1 bunder beemd in Oisterwijk ter plaatse gnd Riedonk, tussen Willelmus 

Hadewigen enerzijds en Hubertus Piggen anderzijds, reeds belast met 1 oude 

groot aan de hertog. 

 

Hessello dictus Snabbe hereditarie vendidit Engberto van den Eijnde 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Oesterwijc) Busco tradendam ex uno 

bonario prati sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Riedonc inter 

hereditatem Willelmi Hadewigen ex uno et inter hereditatem Huberti Piggen 

ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem et obligationem 

deponere excepto uno grosso Turonensi antiquo domino duci exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 470v 14 do 11-07-1392. 

Elizabeth wv Johannes zvw Johannes Pepercoren beloofde aan Katherina wv 

Johannes van den Water van Orten 18 Hollandse gulden (dg: of de waarde), 35 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-
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1393) te betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis filii quondam Johannis Pepercoren 

promisit super omnia Katherine (dg: filie) #relicte# quondam Johannis van 

den (dg: Wader) Water de Orten XVIII Hollants gulden (dg: seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos) scilicet XXXV gemeijn 

placken pro quolibet gulden ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

1179 mf8 B 10 p. 471. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1392. 

 

BP 1179 p 471r 01 do 11-07-1392. 

David nzvw Ghisbertus Lijsscap gaf uit aan Johannes Coelborner nzvw 

Henricus Coelborner (1) 1/6 deel in een hoeve van wijlen voornoemde 

Ghisbertus, in Rosmalen, welke hoeve Johannes van Veerdonc thans als 

hoevenaar bezit, (2) 1/6 deel in een b-erfcijns van 24 schelling geld, die 

Maria gnd Gheronc moet betalen, gaande uit een stuk land, dat bij 

voornoemde hoeve behoorde; de uitgifte geschiedde voor de onraad en thans 

voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voort het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). De brief 

van David overhandigen aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

David filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap unam sextam partem ad 

se spectantem in quodam manso dicti quondam Ghisberti sito in parochia de 

Roesmalen (dg: et in .) et in attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quem mansum cum suis attinentiis Johannes de Veerdonc tamquam 

colonus (dg: dicti Ghisberti possidere consuevit et) ad presens possidet 

atque sextam partem ad se spectantem in hereditario censu (dg: XXX) 

XXIIII solidorum monete quem Maria dicta Gheronc solvere tenetur annuatim 

ex quadam pecia terre (dg: sit) que ad dictum mansum spectare consuevit 

sita in dicta parochia ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

Coelborner (dg: filio) naturali filio quondam Henrici Coelborner ab eodem 

hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet exinde solvendis et ad 

premissa spectantibus dandis etc atque pro hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra et in Busco tradenda ex dicta sexta parte promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post octavas Petri Pau. 

Tradetur littera David Jordano filio Arnoldi Tielkini. 

 

BP 1179 p 471r 02 do 11-07-1392. 

Ghisbertus nzvw Ghisbertus Lijsscap gaf uit aan voornoemde Johannes 

Coelborner (1) 1/6 deel in voornoemde hoeve en cijns; de uitgifte 

geschiedde voor de onraad, en voor een n-erfpacht van 2 mud 5 lopen rogge, 

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

jaar (ma 02-02-1394). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes 

Coelborner tot onderpand (2) 1/6 deel, dat aan hem en zijn vrouw Katherina 

ndvw voornoemde Ghisbertus behoort, in voornoemde hoeve, (3) een huis en 

erf van voornoemde Johannes Coelborner, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Hermannus Bac enerzijds en een steeg van 

voornoemde wijlen Ghisbertus Lijsscap anderzijds. 

 

Ghisbertus filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap unam sextam partem 

ad se spectantem in dictis manso cum suis attinentiis et censu dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni Coelborner ab eodem hereditarie 

possidendam pro oneribus dictis onraet exinde solvendis et faciendis etc 

atque pro hereditaria paccione (dg: unius) duorum (dg: et dimidii) 

modiorum et quinque lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 
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futuro ultra annum et (dg: .) in Busco tradenda ex premissa sexta parte 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Johannes Coelborner unam sextam partem 

ad se et Katherinam eius uxorem filiam naturalem dicti quondam Ghisberti 

spectantem in dicto manso cum suis attinentiis atque domum et aream (dg: 

dicti) dicti Johannis Coelborner sitam in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem (dg: Henrici ... Johannis) quondam Hermanni Bac ex uno et 

inter quandam stegam dicti quondam Ghisberti Lijsscap ex alio ad pignus 

(dg: imposuit) imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 03 do 11-07-1392. 

Johannes gnd van Ovenken en Ghisbertus gnd Beert Truden soen beloofden aan 

Hubertus van Ghemert, tbv jkvr Mabelia van Langvelt, 14 Hollandse gulden of 

de waarde in goud minus 5½ lichte plak, een helft te betalen met Sint-

Remigius (di 01-10-1392) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392). 

 

Johannes dictus de Ovenken (dg: Be) Ghisbertus dictus Beert Truden soen 

promiserunt Huberto de Ghemert ad opus domicelle Mabelie de (dg: Land) 

Langvelt XIIII Hollant gulden seu valorem in auro minus (dg: .) quinque 

et dimidio licht placken mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum. 

 

BP 1179 p 471r 04 do 11-07-1392. 

Egidius die Leeuwe en Martinus van der Nedebruect beloofden aan Hubertus 

van Ghemert, tbv voornoemde jkvr Mabelia, 23 Hollandse gulden of de waarde 

in goud en 12 gemene plakken, een helft te betalen met Sint-Remigius (di 

01-10-1392) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Egidius die Leeuwe Martinus van der (dg: Me) Nedebruect promiserunt 

Huberto de Ghemert ad opus dicte domicelle Mabelie XXIII Hollant gulden 

seu valorem in auro et XII communes placken dictis terminis persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 05 do 11-07-1392. 

Goeswinus die Clercke beloofde aan voornoemde Hubertus, tbv voornoemde jkvr 

Mabelia, 25½ Hollandse gulden of de waarde in goud, een helft te betalen 

met Sint-Remigius (di 01-10-1392) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392). 

 

Goeswinus die Clercke promisit dicto Huberto ad opus dicte domicelle 

Mabelie (dg: XXV et) XXV et dimidium Hollant gulden seu valorem in auro 

dictis terminis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 06 do 11-07-1392. 

Johannes Lanen soen, Johannes Arts soen, Arnoldus Lanen Suager, Mathias van 

Heijst en Thomas Pulslauwer beloofden aan Hubertus van Ghemert, tbv 

voornoemde jkvr Mabelia, 57 Hollandse gulden of de waarde in goud en 17 

plakken, een helft te betalen met Sint-Remigius (di 01-10-1392) en de 

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

 

Johannes Lanen soen Johannes Arts soen et Arnoldus Lanen (dg: Suaghe) 

Suager et Mathias de Heijst et (dg: Mathias P) Thomas Pulslauwer 

promiserunt Huberto (dg: Sta) de Ghemert ad opus dicte domicelle Mabelie 

(dg: XL) LVII Hollant gulden seu valorem in auro et XVII placken ad 

dictos terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 07 do 11-07-1392. 

Goeswinus zvw Johannes Goeswijns soen van Bucstel beloofde aan Ludekinus 

gnd Jans soen van Zonne 10 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 
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aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Goeswijns soen de Bucstel promisit 

Ludekino dictus! Jans soen de Zonne X Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 08 do 11-07-1392. 

Johannes gnd Valkenborch verkocht aan Johannes zv Arnoldus gnd Ghenen soen 

een stukje land, in Geffen, naast de plaats gnd aen den Vallijn, tussen 

Hermannus van Loen enerzijds en voornoemde Johannes zv Arnoldus Ghenen soen 

anderzijds, belast met 1 penning cijns. 

 

Johannes dictus Valkenborch particulam terre sitam in parochia de Gheffen 

iuxta locum dictum aen den Vallijn inter hereditatem Hermanni de Loen ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii Arnoldi dicti Ghenen soen ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Jo) dicto Johanni filio Arnoldi 

Ghenen soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

denario #census# exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 09 do 11-07-1392. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Cristianus van Zonne 18 Gelderse gulden of 

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

 

Nijcholaus Louwer promisit Cristiano de Zonne XVIII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 471r 10 do 11-07-1392. 

Jutta wv Thomas gnd Hoechteman en haar dochters Luijtgardis en Belija 

verkochten aan de broers Heijnmannus en Johannes, kvw Willelmus gnd 

Heijnkens soen van den Ynden van Erpe, tbv hen en hun zusters Elizabeth en 

Enghela, dvw voornoemde Willelmus, een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Lieshout, aan het huis van verkoopsters, 

gelegen naast de plaats aan die Donk, te leveren, gaande uit (1) voornoemd 

huis en een tuin, in Lieshout, ter plaatse gnd aen die Donk, tussen kv 

Ulricus van den Hoernic enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Kruisdonk, tussen Thomas gnd 

Groet Maes van Ghemert enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) ½ bunder 

beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Eesdonge, tussen Johannes van 

Hoechten enerzijds en Theodericus van der Kijnderhuus anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. Johannes zv Nijcholaus gnd Caken beloofde 

andere lasten hierin af te handelen, uitgezonderd voornoemde hertogencijns. 

De brief overhandigen aan een van beide broers. 

 

Jutta (dg: filia quondam) relicta quondam Thome dicti Hoechteman (dg: 

Jut) Luijtgardis et Belija eius filie #cum tutore# hereditarie 

vendiderunt Heijnmanno et Johanni fratribus liberis quondam Willelmi 

dicti Heijnkens soen van den Ynden de Erpe (dg: here) ad opus eorum et ad 

opus Elizabeth et Enghele suarum sororum filiarum dicti quondam Willelmi 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Lijss...) 

parochia de Lijeshout ad domum dictarum venditricium (dg: dictarum) sitam 

iuxta locum aen die Donc tradendam ex #dicta# domo et orto sitis in dicta 

parochia de Lijeshout ad locum dictum aen die Donc inter hereditatem 

liberorum Ulrici van den Hoernic (dg: u) ex uno et inter communem plateam 

ex alio item ex quodam prato sito in (dg: dicta) parochia de Beke prope 

Arle in loco dicto Cruijsdonc inter hereditatem Thome dicti Groet Maes de 

Ghemert ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio item ex 

dimidio (dg: iugere) bonario prati sito in dicta parochia de Beke in loco 

dicto Eesdonge inter hereditatem Johannis de Hoechten ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van der Kijnderhuus ex alio (dg: item) ut dicebant 
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promittentes cum tutore super omnia warandiam et aliam (dg: de) 

obligationem deponere excepto censu domini ducis promisit insuper 

Johannes filio! Nijcholai dicto Caken (dg: soen) super omnia ipse omnia! 

aliam obligationem (dg: ob) in (dg: .) premissis existentem deponent 

excepto dicto (dg: .) censu domini ducis exinde solvendo ut prefertur. 

Testes datum supra. Tradetur littera alteri dictorum fratrum. 

 

BP 1179 p 471r 11 do 11-07-1392. 

Voornoemde Jutta wv Thomas gnd Hoechteman en haar dochters Luijtgardis en 

Belija verkochten aan Johannes zv Nijcholaus Caken soen (1) een stuk beemd, 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in den Ebels Kamp, tussen Nijcholaus gnd 

Caken soen enerzijds en Johannes van Hoechten anderzijds, (2) een stukje 

beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in den Ebels Kamp, tussen kv 

Johannes van den Zanden enerzijds en kv Ulricus van den Hout anderzijds, 

belast met de grondcijns. 

 

Dicte 3 (dg: ..) venditrices cum tutore peciam prati sitam in parochia de 

Beke prope Arle in loco dicto in den Ebels Camp inter hereditatem 

Nijcholai dicti (dg: .) Caken soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Hoechten (dg: soe) ex alio atque particulam prati sitam in (dg: dicta) 

parochia (dg: ...) et loco predictis inter hereditatem liberorum Johannis 

van den (dg: v) Zanden ex uno et inter hereditatem liberorum Ulrici van 

den Hout ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio 

Nijcholai Caken soen promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 12 do 11-07-1392. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus Boijen beloofde aan Godefridus Posteel 17 

Engelse nobel en 1 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi Boijen promisit Godefrido Posteel 

XVII Enghels nobel et {liggende streep om ruimte op te vullen} unum 

Hollant gulden [seu] valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 471r 13 ±do 11-07-1392. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Gerardus van Uden 13 Hollandse gulden of de 

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

 

Gerardus Bauderics promisit super omnia Gerardo de Uden XIII Hollant 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 

Willelmus datum [supra]. 

 

1179 mf8 B 11 p. 472. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1392. 

 

BP 1179 p 472v 01 ±do 11-07-1392. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini: de helft van een hoeve van wijlen 

voornoemde Willelmus, in Herpen, ter plaatse gnd Belijen soen {niet 

afgewerkt contract32}. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini medietatem cuiusdam 

mansi dicti quondam Willelmi siti in parochia de (dg: Herf) Herpen in 

loco dicto Belijen soen. 

 

BP 1179 p 472v 02 do 11-07-1392. 

Egidius van Goerle beloofde aan Walterus zvw Johannes van Goerle 132½ 

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

                         
32 Voor afgewerkt contract zie BP 1179 p 472v 03. 
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betalen. 

 

Egidius de Goerle promisit Waltero filio quondam Johannis de Goerle 

centum et XXXII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta 

post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 472v 03 do 11-07-1392. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit33 aan Johannes Maes soen (1) de 

helft van een hoeve van voornoemde wijlen Willelmus, in Herpen, ter plaatse 

gnd Belien Venne, tussen Johannes Dircs soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, de hoeve door de einden te delen en dan de helft richting de 

wetering aldaar, (2) de helft van een kamp van voornoemde wijlen Willelmus, 

in Herpen, ter plaatse gnd in den Goer, tussen Petrus van der Aelsvoert 

enerzijds en Henricus van den Goer anderzijds, (3) de helft van 2 morgen 

land van voornoemde wijlen Willelmus, in Velp, ter plaatse gnd Velperhout, 

tussen Johannes gnd Koeberch enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) de 

helft van alle heidelanden en erfgoederen gnd vennen, aan voornoemde hoeve 

behorend; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijns, (b) de waterlaten 

gnd weteringen, en thans voor (c) een n-erfpacht van 3 mud 2 zester rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes Maes soen tot onderpand (5) 2 morgen land in 

Herpen, ter plaatse gnd in het Rietbroek, tussen Marcelius gnd Zeel 

Bastarts enerzijds en erfgoed van de kerk van Herpen anderzijds, deze 2 

morgen belast met grondcijnzen, waterlaten en dijken. Beide brieven aan hen 

overhandigen of aan Willelmus Donc. 

 

- Tradentur ambe littere eis vel Willelmo Donc. 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini medietatem cuiusdam 

mansi dicti quondam Willelmi siti in parochia de Herpen in loco dicto 

Belijen Venne inter hereditatem Johannis Dircs soen ex uno et inter (dg: 

here) communem plateam ex alio scilicet dividendo dictum mansum per fines 

illa medietas que (dg: que) sita est versus aqueductum dictum weteringe 

ibidem item medietatem cuiusdam campi dicti quondam Willelmi siti in (dg: 

p) dicta parochia in loco dicto in den Goer inter hereditatem Petri van 

der Aelsvoert ex uno et inter hereditatem Henrici van den Goer ex alio 

item medietatem duorum (dg: iugerum) iugerum terre dicti quondam Willelmi 

sitorum in (dg: dicta) parochia de Velpe (dg: inter) in loco dicto 

Velperhout inter hereditatem Johannis (dg: K) dicti Koeberch ex uno et 

inter communem plateam ex alio (dg: ut) atque medietatem omnium terrarum 

mericalium et hereditatum dictarum venne (dg: que) spectantium ad dictum 

mansum ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Maes soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi exinde de jure 

solvendo et pro aqueductibus dictis weteringe ad dictam medietatem de 

jure spectantibus dandis et observandis etc et pro hereditaria paccione 

trium (dg: et dimidii) modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes Maes soen duo 

iugera terre (dg: sita) ad se spectantia sita in parochia de (dg: H 

Herpe) Herpen in loco dicto int Riedbroec inter hereditatem Marcelii 

dicti Zeel Bastarts ex uno et inter ecclesie de Herpen ex alio ad pignus 

imposuit et promisit super omnia omnem obligationem (dg: obligationem) in 

#?omnia# dictis duobus iugeribus terre (dg: . ...) ab eo ad pignus 

impositis deponere exceptis censibus domini fundi exinde solvendis et 

aqueductibus et aggeribus de jure spectantibus et promisit dictus 

Johannes huiusmodi duo iugera terre ab eo ad pignus imposita pro 

solucione unius modii siliginis dicte mensure sufficientia facere. Testes 

                         
33 Zie → BP 1179 p 644v 08 do 06-03-1393, uitgifte van kennelijk de andere 

helft van deze goederen. 
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Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1179 p 472v 04 do 11-07-1392. 

Henricus gnd Taterlau zvw Henricus Taterlau verkocht aan Johannes Buc zvw 

Paulus van Kessel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in het na te noemen huis te leveren, gaande uit een hofstad, huis 

en tuin, in Nuland, tussen wijlen Egidius Boijen enerzijds en erfgoed van 

de kerk van Nuland anderzijds, reeds belast met 62 schelling gemeen 

paijment aan Jacobus Loze, een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment 

aan erfg vw Franco Hoefsleger, een b-erfcijns van 8 schelling aan de 

broederschap van de priesters34 en de klerken van de kerk van Den Bosch en 

een b-erfpacht van 5 lopen rogge. 

 

(dg: Henricus) Henricus dictus Taterlau filius quondam Henrici Taterlau 

hereditarie vendidit Johanni Buc filio quondam Pauli de Kessel 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et (dg: in supra hereditatem) #in domo 

infrascripta# infrascripta tradendam ex domistadio (dg: quodam) #domo et 

orto# sito in parochia de Nuwelant inter hereditatem quondam Egidii 

Boijen ex uno et inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis LXII solidis communis pagamenti Jacobo Loze et hereditario censu 

XX solidorum communis pagamenti heredibus quondam Franconis Hoefsleger 

atque hereditario censu octo solidorum confraternitati presbitrorum et 

clericorum ecclesie de Busco (dg: exinde prius so) et hereditaria 

paccione quinque lopinorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 472v 05 do 11-07-1392. 

Jutta dvw Godefridus gnd die Loijart droeg over aan haar broer Johannes gnd 

Loijart haar deel in een b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, die 

Nijcholaus gnd Steenken beloofd had aan voornoemde Johannes en Jutta, kvw 

voornoemde Godefridus Loijart, met Lichtmis op het onderpand te leveren, 

gaande uit een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen voornoemde Nijcholaus Steenken enerzijds en Arnoldus van 

den Goer anderzijds. 

 

Solvit III grossos. 

Jutta filia quondam Godefridi dicti die Loijart cum tutore totam partem 

et omne jus eis! competentes in hereditaria paccione duodecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam paccionem Nijcholaus dictus (dg: Steenk) 

Steenken promisit se daturum et soluturum Johanni dicto Loijart et dicte 

Jutte sue sorori liberis dicti quondam Godefridi Loijart hereditarie 

purificationis et supra peciam terre infrascriptam tradenda de et ex 

pecia terre sita in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert inter hereditatem dicti Nijcholai Steenken ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Goer ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni (dg: Loija) Loijart suo fratri (dg: pro) cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 472v 06 do 11-07-1392. 

Johannes zvw Danijel gnd die Pijnlijt beloofde aan Johannes van Druenen 

Peters soen een n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus 

in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen onder Druenen gelegen. 

 

Johannes filius quondam Danijelis dicti die Pijnlijt promisit super omnia 

se daturum et soluturum Johanni de (dg: Druenen) Druenen Peters soen (dg: 

hereditariam paccionem se) hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

                         
34 Zie bestand “buDB Nuland 8 s A v Diest H Caterlauwe”. 
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mensure de Busco hereditarie in festo Jacobi et in Busco tradendam ex 

omnibus suis bonis quocumque locorum infra parochiam de Druenen sitis et 

consistentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 472v 07 do 11-07-1392. 

Franco zv Johannes gnd Vrancken soen van Gheldorp schoenmaker verkocht aan 

zijn voornoemde vader Johannes Vrancken soen (1) een huis en schuur met 

ondergronden, en tuin, in Geldrop, ter plaatse gnd Braechuizen, tussen kvw 

Arnoldus gnd Heijlwigen soen enerzijds en Godefridus Scoenmaker anderzijds, 

(2) een stuk beemd, in Geldrop, ter plaatse gnd Braechuizen, tussen 

voornoemde kvw Arnoldus Heijlwigen soen enerzijds en de plaats gnd de 

Gemeine Wert anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Johannes Vrancken 

soen eertijds had geschonken aan zijn voornoemde zoon Franco en diens vrouw 

Eva ndv hr Henricus investiet van Geldrop, bij hun huwelijk. 

 

Franco filius Johannis dicti Vrancken soen de Gheldorp sutoris domum et 

horreum cum suis fundis et ortum sitos in parochia de Gheldorp in loco 

dicto (dg: Bai) Braechusen inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi 

dicti Heijlwigen soen ex uno et inter hereditatem Godefridi (dg: Scou) 

Scoenmaker ex alio et peciam prati sitam in parochia et loco predictis 

inter (dg: inter) hereditatem #dictorum# liberorum quondam Arnoldi 

Heijlwigen soen ex uno et inter (dg: hereditatem h) locum dictum den 

Gemeijnen Wert (dg: d) ex alio et quas hereditates predictas dictus 

Johannes Vrancken soen prius dederat (dg: ... .) dicto Franconi suo filio 

cum Eva sua uxore filia naturali domini Henrici (dg: de) investiti de 

Gheldorp nomine dotis et in subsidium matrimonii ut dicebat hereditarie 

(dg: sup) vendidit dicto Johanni Vrancken soen suo (dg: fratri) patri 

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

et Willelmus datum supra. 

 

BP 1179 p 472v 08 do 11-07-1392. 

Reijnerus van Mol verklaarde ontvangen te hebben van hr Reijnerus Hespen 

investiet van Helvoirt en hr Henricus van Best, als executores testamenti 

van wijlen hr Johannes van Molle, 50 roeskens mottoen, die wijlen 

voornoemde hr Johannes van Molle in zijn testament nagelaten had aan 

voornoemde Reijnerus van Molle. 

 

(dg: Dominus) Reijnerus de Mol (dg: investitus de Helvoert) palam 

recognovit (dg: per) se (dg: recognovit) #recepisse# a domino Reijnero 

(dg: -s) Hespen investito de Helvoert et domino Henrico de Best tamquam 

ab executoribus testamenti domini quondam (dg: Jo) Johannis de Molle L 

roeskens mottoen quos dictus quondam dominus Johannes de Molle dicto 

Reijnero de Molle in suo testamento legaverat (dg: ut dicebat cla) seu 

debebat ut dicebat clamans inde quitum. Testes (dg: Tijt W) Aa et W datum 

supra. 

 

BP 1179 p 472v 09 do 11-07-1392. 

De broers Arnoldus Vrieze en Gerardus Vrieze en hun zuster Elizabeth, kvw 

Gerardus gnd Vrieze Graet, verkochten aan Johannes Akerijns soen mesmaker 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een kamp van Theodericus gnd Writer, gnd Bekendonk, in 

Schijndel, op het water gnd die Oude Aa, welke pacht Theodericus smid van 

Turingen gekocht had van voornoemde Theodericus Writer, en welke pacht nu 

aan hen behoort. Lasten worden afgehandeld van de kant van voornoemde 

wijlen Theodericus smid en wijlen zijn vrouw Luijta Bauderics. 

 

Arnoldus Vrieze et Gerardus Vrieze fratres (dg: Elizabeth et Jutta) 

#Elizabeth# eorum (dg: sorores) #soror# liberi quondam Gerardi dicti 

Vrieze Graet cum tutore tutore hereditariam paccionem unius modii 

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

ex quodam campo terre Theoderici dicti Writer dicto communiter Bekendonc 
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sito in parochia de Scijnle supra aquam dictam die Aude Aa prout 

huiusmodi campus ibidem est situatus quam paccionem Theodericus fabri! de 

Turingen erga dictum Theodericum Writer emendo acquisiverat prout in 

litteris #et quam nunc ad se spectare dicebant# hereditarie vendiderunt 

Johanni Akerijns soen cultellifici supportaverunt cum litteris jure 

promittentes (dg: s) cum tutore super omnia indivisi ratam servare et 

obligationem et (dg: imponere) impetitionem ex parte eorum et 

quorumcumque heredum dicti quondam Theoderici fabri et quondam Luijte 

Bauderics sue uxoris in dicta paccione existentem ac eventuram deponere 

et quod ipsi quoscumque heredes dictorum quondam Theoderici fabri et 

Luijte Bauderics perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in 

dicta paccione habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 472v 10 do 11-07-1392. 

Arnoldus zvw Goeswinus van Beke maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Goeswinus Moedel van de 

Steenweg. 

 

Arnoldus filius quondam Goeswini de Beke omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque quondam Goeswini Moedel de 

Lapidea Via calumpniavit. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 472v 11 do 11-07-1392. 

Voornoemde Arnoldus zvw Goeswinus van Beke maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Arnoldus en 

Maria, kvw Godefridus van Erpe. 

 

Idem Arnoldus omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quibuscumque quondam (dg: Marie) Arnoldi et Marie liberorum quondam 

Godefridi de Erpe (dg: calump) seu alterius eorundem calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf8 B 12 p. 473. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1392. 

 in profesto Margarete: vrijdag 12-07-1392. 

 

BP 1179 p 473r 01 do 11-07-1392. 

Henricus zvw Marcelius gnd van den Berge van Nijsterle verkocht aan 

Johannes die Hoessche van Lijttoijen, tbv hem en zijn vrouw Gertrudis dvw 

Matheus van den Winckel van Erpe, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 lopen 

roggeland in Berghem, tussen Henricus zv Rodolphus Pelser enerzijds en 

Petrus die Wilde anderzijds, reeds belast met 3 penning, (2) 2½ lopen land 

in Berghem, tussen Gertrudis van den Camp enerzijds en een sloot 

anderzijds, (3) 5 hont land in Berghem, tussen Sophija Smeets enerzijds en 

Johannes van den Kerchove anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Henricus filius quondam Marcelii dicti van den Berge de Nijsterle 

legitime vendidit Johanni die Hoessche de Lijttoijen ad opus sui et ad 

opus Gertrudis sue uxoris filie quondam Mathei van den Winckel de Erpe 

vitalem pensionem vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet [ad] vitam dictorum Johannis et Gertrudis 

coniugum et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Berchen inter hereditatem 

(dg: . Rodolphi) Henrici filii Rodolphi Pelser ex uno et inter 

hereditatem Petri die Wilde ex alio item ex duabus et dimidia lopinatis 

terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Gertrudis van den Camp ex 

uno et inter hereditatem quoddam! fossatum ex alio item ex quinque hont 

terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Sophije Smeets ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Kerchove ex alio ut dicebat promittens 
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super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis III 

{met een puntje ervoor} denariis ex dictis quatuor lopinatis terre prius 

solvendis et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes Aa et Tijt datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 473r 02 do 11-07-1392. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Vrient beloofde aan hr Johannes van Orthen, tbv 

hr Henricus van Berkel en Gerardus van Berkel, 5 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel mottoen gerekend, een helft te 

betalen met Kerstmis (wo 25-12-1392) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi dicti Vrient promisit domino Johanni de 

Orthen ad opus (dg: dominorum) domini Henrici de Berkel et Gerardi de 

Berkel seu alterius eorundem quinque Brabant #dobbel# scilicet pro 

quolibet dobbel mottoen duos Hollans gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

Domini et mediatim pasce proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 03 do 11-07-1392. 

Johannes Boegart zvw Arnoldus Bollen soen van Wetten en Nijcholaus van 

Brabant beloofden aan hr Johannes van Orthen, tbv hr Henricus van Berkel en 

Gerardus van Berkel, 13½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde 

voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1392) 

en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Johannes Boegart (dg: de W) filius quondam Arnoldi Bollen soen de Wetten 

et Nijcholaus de Brabant promiserunt domino Johanni de Orthen ad opus 

domini Henrici de Berkel et Gerardi de Berkel seu eorum alterius XIII et 

dimidium Brabant dobbel scilicet pro quolibet dobbel II Hollant gulden 

seu valorem dictis terminis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 04 do 11-07-1392. 

Walterus van Griensvenne en Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen beloofden 

aan hr Johannes van Orthen, tbv hr Henricus van Berkel en Gerardus van 

Berkel, 15½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel 

gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1392) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Walterus de Griensvenne et Godescalcus filius Ghiselmari de Vlimen 

promiserunt domino Johanni de Orthen ad opus domini Henrici de (dg: Ber) 

Berkel et Gerardi de Berkel seu alterius eorum (dg: XVI) #XV# et dimidium 

Brabant dobbel scilicet pro quolibet dobbel II Hollant gulden seu valorem 

dictis terminis terminis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 05 do 11-07-1392. 

(dg: Willelmus). 

 

(dg: Willelmus ....). 

 

BP 1179 p 473r 06 do 11-07-1392. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen beloofde aan hr Johannes van Orthen, tbv 

hr Henricus van Berkel en Gerardus van Berkel, 9½ Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen 

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

06-04-1393). 

 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen promisit domino Johanni de 

Orthen ad opus domini Henrici de Berkel et Gerardi de Berkel seu eorum 

alterius novem et dimidium Brabant dobbel scilicet (dg: II Hollant 

gulden) pro quolibet dobbel II Hollant gulden seu valorem dictis terminis 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 07 do 11-07-1392. 

Willelmus zvw Henricus van den Hoernic beloofde aan hr Johannes van Orthen, 

tbv hr Henricus van Berkel en Gerardus van Berkel, 7½ Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen 

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

06-04-1393). 

 

Willelmus filius quondam Henrici van den Hoernic promisit (dg: super) 

domino Johanni de Orthen ad opus domini Henrici de Berkel et Gerardi de 

Berkel seu alterius eorundem septem et dimidium Brabant dobbel scilicet 

pro quolibet dobbel II Hollant gulden seu valorem dictis terminis 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 08 do 11-07-1392. 

Gerardus zvw Nijcholaus Ghenen soen beloofde aan hr Johannes van Orthen, 

tbv hr Henricus van Berkel en Gerardus van Berkel, 8½ Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen 

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

06-04-1393). 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai (dg: dicti) Ghenen soen promisit domino 

Johanni de Orthen ad opus domini Henrici de Berkel et Gerardi de Berkel 

seu alterius eorundem (dg: novem Brabant dobel) octo et dimidium Brabant 

dobbel scilicet pro quolibet dobbel II Hollant gulden seu valorem dictis 

terminis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 09 do 11-07-1392. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen beloofde aan hr Johannes van Orthen, 

tbv hr Henricus van Berkel en Gerardus van Berkel, 7½ Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen 

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

06-04-1393). 

 

Godescalcus filius Ghiselmari de Vlimen promisit domino Johanni de Orthen 

ad opus domini Henrici de Berkel et Gerardi de Berkel seu alterius 

eorundem septem et dimidium Brabant dobbel scilicet pro quolibet dobbel 

II Hollant gulden seu valorem dictis terminis persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 473r 10 do 11-07-1392. 

Henricus van den Putte beloofde aan hr Johannes van Orten, tbv hr Henricus 

van Berkel en Gerardus van Berkel, 7 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden 

of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (wo 

25-12-1392) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Henricus van den Putte promisit domino Johanni de Orten ad opus domini 

Henrici de Berkel et Gerardi de Berkel seu alterius eorundem septem 

Brabant dobbel scilicet pro quolibet dobbel II Hollant gulden seu valorem 

dictis terminis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 11 do 11-07-1392. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan hr Johannes van Orthen, tbv hr Henricus 

van Berkel en Gerardus van Berkel, 7½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden 

of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (wo 

25-12-1392) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Gerardus Roelen soen promisit domino Johanni de Orthen ad opus domini 

Henrici de Berkel et Gerardi de Berkel seu alterius eorundem septem et 

dimidium Brabant dobbel scilicet pro quolibet dobbel II Hollant gulden 
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seu valorem dictis terminis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 12 vr 12-07-1392. 

Henricus van den Elsen, zijn vrouw Metta wv Wolterus Meij en Wolterus, zv 

voornoemde Metta en wijlen Wolterus Meij, droegen over aan Lambertus zvw 

Arnoldus Agnesen soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, 

die voornoemde Lambertus hen met Lichtmis moet leveren, gaande uit 

erfgoederen van voornoemde Lambertus, in Blaarthem, ter plaatse gnd Gestel. 

 

(dg: ..) Henricus van den Elsen maritus legitimus ut dicebat Mette sue 

uxoris (dg: fil) relicte quondam Wolteri Meij et ipsa cum eodem tamquam 

cum suo tutore et Wolterus filius dicte Mette et dicti quondam Wolteri 

Meij hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Eijndoven 

quam Lambertus filius quondam Arnoldi Agnesen soen ipsis solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex hereditatibus ipsius Lamberti sitis in 

parochia de Blaerthem ad locum dictum Ghestel ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto (dg: Wolt) Lamberto promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Rover et Tijt datum (dg: 

sexta post) in profesto Margarete. 

 

BP 1179 p 473r 13 vr 12-07-1392. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde verkopers 30 Gelderse gulden 

of de waarde en 1 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393) te betalen en te leveren. De brief overhandigen aan 

voornoemde Metta. 

 

Dictus Lambertus promisit dictis venditoribus XXX Gelre gulden vel 

valorem et unum modium siliginis mensure de Eijndoven ad festum 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicte Mette. 

 

BP 1179 p 473r 14 vr 12-07-1392. 

Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Johannes van Breda 150 lichte gulden, 30 gemene plakken voor 

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

 

Hubertus filius quondam Johannis Swenelden soen de Ghemert et Ludovicus 

eius filius promiserunt Johanni de Breda centum et quinquaginta licht 

gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes (dg: da) Rover et Arnoldus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 15 vr 12-07-1392. 

Theodericus, Henricus, Walterus en Metta, kvw Theodericus zvw Theodericus 

van Megen, verkochten aan Theodericus zvw Franco van Orten alle goederen, 

die aan hun grootmoeder Mechtildis, wijlen hun voornoemde vader Theodericus 

en hen gekomen waren na overlijden van Reijnerus van Barleham en diens 

vrouw Hilla svw voornoemde Mechtildis. 

 

Theodericus Henricus Walterus et Metta liberi quondam Theoderici filii 

quondam Theoderici de Megen cum tutore omnia et singula bona Mechtildi 

quondam eorum avie atque dicto quondam Theoderico (dg: s eorum) patri 

olim dictorum liberorum (dg: ..) seu dictis liberis de morte quondam 

Reijneri de Barleham et Hille quondam eius uxoris sororis olim dicte 

quondam Mechtildis successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico filio quondam 

Franconis de Orten promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte eorundem venditorum deponere. Testes W et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 16 vr 12-07-1392. 

Hr Johannes van Neijnsel dekaan van het concilium van Woensel verklaarde 
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dat Theodericus van Empel alle geldsommen heeft voldaan, die voornoemde 

Theodericus verschuldigd was aan voornoemde hr Johannes. 

 

Dominus Johannes de Neijnsel decanus (dg: olim) concilii Woencellensis 

(dg: he) palam recognovit sibi per Theodericum de Empel fore satisfactum 

ab omnibus pecuniarum summis quas dictus Theodericus debebat dicto domino 

Johanni in litteris scabinorum vel #extra# a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes (dg: datum supra) 

Willelmus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 473r 17 ±vr 12-07-1392. 

Jkvr Elizabeth van der Dasedonc, haar zoon Petrus en Johannes van de Dijk 

beloofden aan Philippus Jozollo 88 oude Franse franken, met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392; 19+31+30+1=81 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Domicella Elizabeth (dg: va relicta quondam) van der Dasedonc et Petrus 

eius filius et Johannes (dg: eius filius ) de Aggere promiserunt Philippo 

Jozollo [etc] octoginta octo antiquos francken monete regis Francie ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Willelmus et 

Neijnsel ....... ....... 

 

BP 1179 p 473r 18 ±vr 12-07-1392. 

De twee eersten zullen de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

(dg: primus) #Duo primi# servabunt alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 B 13 p. 474. 

 in profesto Margarete: vrijdag 12-07-1392. 

 Sabbato ante nativitatis Johannis: zaterdag 22-06-1392. 

 

BP 1179 p 474v 01 vr 12-07-1392. 

Johannes van de Dijk beloofde aan Philippus Jozollo etc 160 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 19+31+30+1=81 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Aggere promisit Philippo Jozollo etc centum et (dg: sextag) 

sextaginta aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos 

sub pena quinque. Testes Willelmus et (dg: Jo) Neijnsel datum in profesto 

(dg: Katherine) Margarete. 

 

BP 1179 p 474v 02 vr 12-07-1392. 

Willelmus van Broechoven beloofde aan Phlippus Jozollo etc 8 oude schilden 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392; 19+31+30+1=81 dgn) te betalen 

op straffe van 1. 

 

Willelmus de Broechoven promisit Phlippo (dg: Jolij) Jozollo etc octo 

aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 474v 03 vr 12-07-1392. 

Willelmus Mijnnemere beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw Johannes 40 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Willelmus Mijnnemere promisit Rutghero de Boemel filio quondam Johannis 

XL Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1179 p 474v 04 vr 12-07-1392. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel beloofde aan Willelmus Backe zvw Mathias 
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2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

leveren, en 2 mud rogge, Bossche maat, en 102 Gelderse gulden of de waarde 

met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1394) te leveren en te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel promisit super omnia Willelmo 

Backe filio quondam Mathie duos modios siliginis mensure de Busco 

purificationis proxime futurum atque duos modios siliginis dicte mensure 

atque centum et duos Gelre gulden seu valorem a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 474v 05 vr 12-07-1392. 

Johannes Kessellen en Theodericus zvw Theodericus van Megen beloofden aan 

Adam van Mierde 36 Gelderse gulden of de waarde minus 13 gemene plakken met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. De brief overhandigen aan 

Elizabeth Gherijs. 

 

Nota. 

Johannes Kessellen et Theodericus filius quondam Theoderici de Megen 

promiserunt (dg: Elizabeth) Ade de Mierde XXXVI Gelre gulden seu valorem 

minus XIII communes placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Elizabeth Gherijs. 

 

BP 1179 p 474v 06 vr 12-07-1392. 

Emondus zv Henricus van Rode en Arnoldus zvw Johannes gnd Vrancken soen 

beloofden aan hr Johannes van Orthen, tbv hr Henricus van Berkel en 

Gerardus van Berkel, 12½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde 

voor 1 Brabantse dobbel gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (wo 25-

12-1392) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Emondus filius Henrici de Rode Arnoldus filius quondam Johannis dicti 

Vrancken soen promiserunt domino Johanni de Orthen ad opus domini Henrici 

de Berkel et Gerardi de Berkel seu alterius eorundem XII et dimidium 

Brabant dobbel scilicet pro quolibet Brabant dobbel II Hollant gulden seu 

valorem mediatim Domini et mediatim pasce proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 474v 07 vr 12-07-1392. 

De eerste zal Arnoldus schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit (dg: Joh) Arnoldum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 474v 08 vr 12-07-1392. 

Ghibo gnd Kesselman de jongere droeg over aan Petrus zvw Robbertus van Tula 

(1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Pinksteren te betalen, gaande 

uit ¼ deel dat behoort aan Arnoldus zvw Robbertus van Tula, in een kamp, 

gnd die Koekamp, van wijlen voornoemde Robbertus, in Kessel, ter plaatse 

gnd op den Vorsten Ert, welke cijns aan hem was verkocht door voornoemde 

Arnoldus zvw Robbertus van Tula, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit (2a) ¼ deel, dat 

behoort aan voornoemde Arnoldus zvw Robbertus van Tula, in een kamp, gnd 

die Koekamp, 5 morgen groot, in Kessel, ter plaatse gnd dat Kesselse Veld, 

(2b) ¼ deel, dat behooort aan voornoemde Arnoldus, in 2 morgen land, in 

Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroek, naast Gerardus van Kessel oom van 

voornoemde Arnoldus, welke cijns aan voornoemde Ghibo was verkocht door 

voornoemde Arnoldus zvw Robbertus van Tula. 

 

Ghibo dictus Kesselman junior hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie penthecostes (dg: ex) ex quarta (dg: ad) #parte# 

spectante ad Arnoldum filium quondam Robberti de Tula in quodam campo 

dicto die Koecamp dicti quondam Robberti sito in parochia de Kessel in 
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loco dicto op den Vorsten Ert (dg: inter atque) venditum sibi a dicto 

Arnoldo filio quondam Robberti de Tula (dg: pr) predicti prout in 

litteris atque hereditarium censum XL solidorum dicte monete solvendum 

hereditarie in festo penthecostes ex (dg: dicta qu) quarta parte ad 

dictum Arnoldum filium quondam Robberti de Tula spectante que? ?in ?quodam 

campo dicto die Koecamp quinque iugera terre continente sito in parochia 

de Kessel in loco dicto dat Kesselsche Velt atque ex quarta parte ad 

dictum Arnoldum spectante in duobus iugeribus terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto int Voerbroec contigue iuxta hereditatem Gerardi 

de Kessel avunculi dicti Arnoldi venditum dicto Ghiboni a dicto Arnoldo 

filio quondam Robberti de Tula prout in litteris supportavit Petro filio 

quondam Robberti Tula! cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 474v 09 za 22-06-1392. 

Ghibo zvw Elijas zvw Arnoldus gnd zv Berta maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 35 schelling oude pecunia, aan wijlen voornoemde 

Elijas verkocht door Henricus Roempot. 

 

Ghibo filius quondam Elije filii quondam Arnoldi dicti !filii !Berte 

hereditarium censum triginta quinque solidorum antique pecunie venditum 

dicto dicti! quondam Elije ab Henrico Roempot prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes Tijt et Arnoldus datum sabbato ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 474v 10 vr 12-07-1392. 

Godefridus die Scriver van Harwarden zvw Alardus gnd die Goide ev Yda dvw 

Goeswinus Lodekens soen verkocht aan Goeswinus zvw Goeswinus Kerijs soen 

van Kessel (1) een erfgoed gnd anderhalve gemeint minus 1/6 deel van een 

erfgoed gnd een gemeint, in Maren, ter plaatse gnd die Wert, tussen Emondus 

van Hellu enerzijds en Albertus Arts soen anderzijds, strekkend vanaf de 

Oude Maas tot aan erfgoed gnd Wolpharts Wert, (2) een erfgoed gnd een halve 

gemeint, in Maren, in een erfgoed gnd wert behorend aan voornoemde Albertus 

Arts soen, strekkend vanaf de Oude Maas tot aan de plaats gnd ten Stroem 

toe, (3) erfgoederen gnd twee gemeinten, in Maren, ter plaatse gnd in den 

Corenwert, tussen Emondus van Hellu enerzijds en voornoemde Albertus Arts 

soen anderzijds, strekkend vanaf de Oude Maas tot aan de plaats gnd ten 

Stroem toe, (4) een erfgoed gnd een gemeint, minus 1/6 deel van een erfgoed 

gnd een gemeint, in Maren, ter plaatse gnd die Maerse Wert, tussen Thomas 

zvw Walterus van Scadewijc enerzijds en Johannes van Eijndoven anderzijds, 

strekkend vanaf de Oude Maas tot aan de plaats gnd die Stroem, (5) 4 delen, 

gnd gemeinten, maasdijk, bij voornoemde goederen behorend, in Kessel, ter 

plaatse gnd die Stege Uit, tussen de dijk van erfg vw Henricus van der 

Molen met een eind en de dijk van Goeswinus zv Johannes Erenbrechts soen 

met het andere eind, zoals deze erfgoederen en dijken behoorden aan 

voornoemde Goeswinus gnd Lodekens soen, en aan voornoemde Godefridus en 

diens vrouw Yda gekomen waren na overlijden van voornoemde Goeswinus 

Lodekens soen, belast met voornoemde 4 gemeinten maasdijk. 

 

Solvit VI grossos. 

Godefridus die Scriver de Harwarden filius quondam Alardi dicti die (dg: 

God) Goide #maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Goeswini Lodekens soen# hereditates dictam! anderhalve gemeijnt minus 

(dg: unius) una sexta parte (dg: hereditatis dicte) unius hereditatis 

dicte een gemeijnt sitas in parochia de Maren in loco dicto die Wert 

inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter hereditatem (dg: 

Arnoldi) #Alberti# Arts soen ex alio tendentes ab antiquo Mosa ad 

hereditatem dictam Wolpharts Wert item (dg: d) hereditatem dictam een 

halve gemeijn! sitam #in dicta parochia# in (dg: loco) hereditate dicta 

wert spectante ad dictum Albertum Arts soen tendente ab antiquo Mosa 

usque (dg: lo) ad locum dictum ten Stroem toe item hereditates dictas 

twee gemeijnten sitas in dicta parochia in loco dicto in den Corenwert 
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inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter dicti! Alberti Arts 

soen ex alio tendentes (dg: ad) ab antiquo Mosa usque ad locum dictum ten 

Stroem toe item hereditatem dictam een (dg: halve) gemeijnt minus una 

sexta parte hereditatis dicte een ghemeijnt sitam in dicta parochia in 

loco dicto die Mae#r#ssche Wert inter hereditatem Thome (dg: d) filii 

Walteri #quondam# de Scadewijc ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Eijndoven ex alio tendentem ab antiquo Mosa usque ad locum dictum die 

Stroem cum quatuor partibus dictis (dg: gemeijn) gemeijnten aggeris Mose 

ad premissa spectantibus sitis in parochia de Kessel ad locum dictum die 

Steghe uijt inter aggerem (dg: hereditatem) heredum quondam Henrici van 

der Molen cum uno fine et inter aggerem Goeswini filii Johannis 

Erenbrechts soen cum alio fine prout huiusmodi hereditates et aggeres ad 

Goeswinum dictum Lodekens soen spectare consueverunt et dicto Godefrido 

et dicte Yde sue uxori (dg: f) de morte dicti quondam Goeswini Lodekens 

soen successione sunt advoluti hereditarie vendidit Goeswino filio 

quondam Goeswini Kerijs soen de Kessel promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis dictis quatuor partibus (dg: ad) dictis 

gemeijten! aggeris Mose #?nunc# ad dictas hereditates spectantibus et 

(dg: dicta) ad dictas hereditates assignatas!. Testes Rover et Neijnsel 

datum (dg: supra) in profesto Margarete. 

 

BP 1179 p 474v 11 vr 12-07-1392. 

Johannes zvw Henricus gnd Alarts soen verkocht aan Enghelberna dvw Ghibo 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad en boomgaard, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Loefort, tussen Elizabeth wv Johannes van der Loefoert en haar 

kinderen enerzijds en Jacobus zvw Arnoldus van den Berghe de jongere 

anderzijds, (2) de helft in 2 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Loefort, tussen hr Theodericus Buekentop enerzijds en hr Henricus Buc 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde hr Henricus Buc, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Alarts soen hereditarie vendidit 

Enghelberne filie quondam Ghibonis dicti Voet hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam domistadio et pomerio 

dicti venditoris sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Loefort 

inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Johannis van der Loefoert 

(dg: ex uno et inter) et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Jacobi (dg: van) filii quondam Arnoldi van den Berghe junioris ex alio 

item ex medietate ad dictum venditorem in! duobus bonariis terre sitis in 

parochia (dg: de p) et loco predictis inter hereditatem domini Theoderici 

Buekentop ex uno et inter domini! Henrici Buc ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti domini 

Henrici Buc ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 474v 12 vr 12-07-1392. 

Ghibo zvw Benedictus gnd Bits bakker droeg over aan de secretatis, tbv 

Henricus Steijmpel, een huis en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt 

van de Hinthamerstraat naar de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van 

Henricus Loijt enerzijds en erfgoed van Theodericus Scout schoenmaker 

anderzijds, van welk huis en erf voornoemde Ghibo een helft verworven had 

van Johannes van Puppel, belast met 3 schelling 6 penning gemeen paijment. 

 

Ghibo filius quondam Benedicti dicti Bits pistoris domum et aream sitam 

in Busco in viculo tendente a vico Hijnthamensi versus pontem dictum die 

Baseldoncsche Brugge inter hereditatem (dg: ...) Henrici Loijt ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Scout sutoris (dg: ex alio) ex alio ut 

dicebat et de qua domo et area dictus Ghibo unam medietatem erga Johannem 
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de Puppel acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit mihi ad 

opus (dg: domini) Henrici Steijmpel cum litteris et jure promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus solidis et sex 

denariis communis pagamenti ex dicta domo et area de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf8 B 14 p. 475. 

 in profesto Margarete: vrijdag 12-07-1392. 

 in festo Margarete: zaterdag 13-07-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis julii die in festo Margarete: 

  zaterdag 13-07-1392. 

 

BP 1179 p 475r 01 vr 12-07-1392. 

Arnoldus en Heijlwigis, kvw Johannes Wonder, Johannes van Druenen zv Petrus 

ev Hadewigis, dvw Arnoldus Kijel en voornoemde Heijlwigis, deden tbv 

Theodericus zvw Franco van Orten en Henricus zvw Hermannus Scuijwinc, 

schoonzoons van wijlen voornoemde Johannes Wonder, afstand van alle 

goederen van wijlen voornoemde Johannes Wonder, door voornoemde wijlen 

Johannes verworven na overlijden van diens eerste vrouw Hadewigis, waarin 

voornoemde Johannes Wonder was overleden, uitgezonderd (1) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus gnd van den Mortel van Scijnle 

eertijds verkocht had aan wijlen voornoemde Johannes Wonder, met Kerstmis 

te leveren, (2) een b-erfcijns van 20 schelling, eertijds aan wijlen 

voornoemde Johannes Wonder verkocht door voornoemde Arnoldus van den 

Mortel, met Kerstmis te betalen, (3) een b-erfcijns van 20 schelling, aan 

wijlen voornoemde Johannes Wonder verkocht door Theodericus gnd van den 

Haghe, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Arnoldus (dg: filius) et Heijlwigis liberi quondam Johannis Wonder cum 

tutore Johannes (dg: fi) de Druenen filius Petri maritus et tutor 

legitimus Hadewigis ....... sue quondam Arnoldi (dg: Ke) Kijel et dicte 

(dg: Hel) Heijlwigis super omnibus et singulis bonis dicti quondam 

Johannis Wonder ab eodem quondam Johanne post mortem quondam Hadewigis 

prime (dg: u q) uxoris dicti quondam Johannis Wonder acquisitis in quibus 

idem quondam Johannes Wonder decessit quocumque locorum consistentibus 

sive sitis et super jure ad opus Theoderici filii quondam Franconis de 

Orten et Henrici filii quondam Hermanni Scuijwinc generorum dicti quondam 

Johannis Wonder renunciaverunt exceptis tamen in hiis et eis reservatis 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Arnoldus dictus van den Mortel (dg: Sc) de Scijnle dicto quondam Johanni 

Wonder dudum (dg: vendi) vendiderat solvenda hereditarie nativitatis 

Domini atque hereditario censu XX solidorum vendito dudum dicto quondam 

Johanni (dg: Jo) Wonder ab Arnoldo van den Mortel predicto solvendo 

hereditarie nativitatis Domini necnon hereditario censu XX solidorum 

vendito dudum dicto quondam Johanni Wonder a Theoderico dicto van den 

Haghe solvendo hereditarie Remigii ut dicebant promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et suorum 

coheredum deponere. Testes Aa et Arnoldus datum (dg: q) in profesto 

Margarete. 

 

BP 1179 p 475r 02 vr 12-07-1392. 

Arnoldus en Heijlwigis, kvw Johannes Wonder, verklaarden ontvangen te 

hebben van wijlen Henricus van Arkel en Elizabeth dvw Ghibo van Maren wv 

voornoemde Johannes Wonder 50 pond, die wijlen voornoemde Johannes Wonder 

in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Arnoldus en Heijlwigis. 

 

Arnoldus et Heijlwigis (dg: fi) liberi quondam Johannis Wonder palam 

recognoverunt eis #fore satisfactum# per Henricum quondam de Arkel et 

Elizabeth (dg: relictam dicti q) filiam quondam Ghibonis de Maren 

relictam dicti quondam Johannis Wonder a quinquaginta libris quas dictus 

quondam Johannes Wonder dictis Arnoldo et Heijlwigi suis liberis in suo 
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testamento legaverat ut dicebat clamantes heredes dictos! quondam Henrici 

et Elizabeth et eorum bona exinde quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 475r 03 vr 12-07-1392. 

Theodericus zvw Franco van Orthen ev Bela, en Henricus zvw Hermannus 

Scuijwinc ev Katherina, dvw Johannes Wonder, droegen over aan Arnoldus 

Wonder zvw voornoemde Johannes Wonder hun deel in alle huisraad en 

kleinodiën, die Elizabeth mv voornoemde Bela en Katherina heeft nagelaten, 

zoals wijlen Johannes Storme ev voornoemde Elizabeth daarin was overleden. 

 

Theodericus filius quondam Franconis de Orthen maritus et tutor legitimus 

Bele sue uxoris et (dg: The) Henricus filius quondam Hermanni Scuijwinc 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum quondam Johannis 

Wonder (dg: super omnib) totam partem et omne jus eis competentes in 

omnibus et singulis domiciliis utencilibus et clenodiis que (dg: di) 

Elizabeth (dg: quondam) quondam mater dictarum Bele et Katherine in sua 

morte post se reliquit et prout Johannes quondam Storme maritus olim 

dicte quondam Elizabeth in eisdem decessit quocumque locorum 

consistentibus (dg: su) ut dicebant supportaverunt Arnoldo Wonder filio 

dicti quondam Johannis Wonder promittentes ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 475r 04 vr 12-07-1392. 

Hadewigis dv Arnoldus Wonder wv Johannes gnd Storm deed tbv Theodericus zvw 

Franco van Orten en Henricus zvw Hermannus Scuijwinc afstand van alle 

erfgoederen, waarin eerst Elizabeth dvw Ghibo van Maren was overleden en 

later voornoemde Johannes Storm, welke goederen wijlen voornoemde 

echtelieden Johannes Storm en Elizabeth tezamen hadden bezeten. Voornoemde 

Hadewigis zal alle achterstallige termijnen betalen van pachten, cijnzen en 

hooi, die uit voornoemde goederen gaan. 

 

Hadewigis filia (dg: Jo) Arnoldi Wonder relicta quondam Johannis dicti 

Storm cum tutore super omnibus (dg: hereditatibus) hereditariis bonis in 

quibus Elizabeth filia quondam Ghibonis de Maren prius et dictus Johannes 

Storm postea decesserunt (dg: quocumque locorum) et que bona hereditaria 

dicti quondam Johannes Storm et Elizabeth coniuges pariter possiderunt 

quocumque locorum sitis ad opus Theoderici (dg: et He) filii quondam 

Franconis de Orten et Henrici filii quondam Hermanni Scuijwinc 

renunciavit promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

dicte Hadewigis deponere et quod ipsa (dg: q) omnia arrestadia 

deficientia et restantia #usque in diem presentem# de quibuscumque 

paccionibus et censibus (dg: solven here) et feno ex predictis bonis 

hereditariis de jure solvendis ut dicebat sic exsolvet sic quod dictis 

Theoderico et Henrico dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 475r 05 vr 12-07-1392. 

Arnoldus en Heijlwigis, kvw Johannes Wonder, en Hadewigis dv voornoemde 

Arnoldus enerzijds en Theodericus zvw Franco van Orten en Henricus zvw 

Hermannus Scuijwinc anderzijds beloofden, indien zich tussen partijen een 

geschil zou voordoen, dat zij zich dan zullen houden aan hetgeen Johannes 

zv Truda, Johannes van Druenen zv Petrus, Arnoldus van Scijnle en Adam van 

Mierde, of drie van hen, hierover zullen uitspreken. 

 

Arnoldus et Heijlwigis liberi quondam (dg: Ard) Johannis Wonder (dg: cum 

tutore) et Hadewigis filia dicti Arnoldi cum tutore ex una et Theodericus 

filius quondam Franconis de Orten et Henricus filius quondam Hermanni 

Scuijwinc ex altera parte promiserunt (dg: ind) super omnia mutuo quod si 

aliquid discordie vel querele oriri contingat inter dictas partes 

quacumque occacione quod extunc ipsi etc et quecumque Johannes filius 

Trude Johannes de Druenen filius Petri Arnoldus de Scijnle et Adam de 

Mierde seu eorum tres super huiusmodi discordia et querela concorditer 
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dixerint et pronunciaverint (dg: testes datum supra ....... filius He). 

 

BP 1179 p 475r 06 vr 12-07-1392. 

Elizabeth dvw Hubertus van Ghemonden droeg over aan Rutgherus zvw Willelmus 

gnd Veren Hadewigen soen alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar broer Johannes zvw voornoemde Hubertus, gelegen onder 

Schijndel. 

 

Elizabeth filia quondam Huberti de Ghemonden cum tutore omnia bona sibi 

de morte quondam Johannis sui fratris filii dicti quondam Huberti 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Scijnle 

consistentia sive sita (dg: .) ut dicebat (dg: sup) hereditarie 

supportavit Rutghero filio quondam Willelmi dicti Veren Hadewigen soen 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 475r 07 ±vr 12-07-1392. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan Rodolphus van den Zanden 3 Hollandse 

gulden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen, op straffe 

van 3 Hollandse gulden aan de fabriek van Sint-Jan in Den Bosch. Opgesteld 

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes zv Truda en Adam van 

Mierd. 

 

X. 

Dictus Rutgherus promisit Rodolpho van den Zanden III Hollant gulden 

Remigii proxime persolvendos sub pena III Hollant gulden fabrice sancti 

Johannis in Busco presentibus dictis scabinis et Johanne filio Trude et 

(dg: Ad) Adam de Mierd. 

 

BP 1179 p 475r 08 za 13-07-1392. 

Johannes van Cassellaer zvw Johannes Gerijt soen gaf uit aan Ludekinus zvw 

Cristianus Ludekens soen van Zeelst een hoeve gnd Kassellaar35, die was van 

wijlen Willelmus Cassellaer grootvader van eerstgenoemde Johannes, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Boterwijk; de uitgifte geschiedde voor (1) 16 

oude groten tournoois, (2) 12 lopen gerst, maat van Oirschot, (3) een 

b-erfpacht36 van 2 mud rogge, Bossche maat, aan erfg vw Johannes van 

Zidewijnden, in Den Bosch te leveren, (437) een b-erfpacht38 van 4 mud 

rogge, Bossche maat, aan Katherina van Cassellaer, in Den Bosch te leveren, 

(5) een b-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van Oirschot, aan Willelmus van 

Cassellaer, bv eerstgenoemde Johannes, in Oirschot te leveren, (6) en thans 

voor een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes de Cassellaer filius quondam Johannis Gerijt soen quendam mansum 

dictum Cassellaer qui fuerat quondam Willelmi Cassellaer avi olim 

primodicti Johannis situm in parochia de Oerscot in loco dicto Boeterwijc 

cum suis attinentiis universis quocumque locorum sitis prout dictus 

mansus cum suis attinentiis ad dictum quondam Willelmum de Cassellaer 

spectare consueverat ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Ludekino 

filio quondam Cristiani (dg: de) Ludekens soen de Zeelst ab eodem 

hereditarie possidendum pro sedecim antiquis grossis Turonensibus et pro 

duodecim lopinis brasii ordeacei mensure de Oerscot exinde solvendis 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

heredibus quondam Johannis de Zidewijnden exinde solvenda et in Busco 

                         
35 Zie → BP 1180 p 404v 02 do 17-02-1396, overdracht van de hoeve 

Kassellaar. 
36 Zie ← BP 1176 f 185r 04 do 16-05-1381, verkoop van de pacht van 2 mud. 
37 Zie → BP 1179 p 584v 05 wo 16-07-1393 (1), verkoop erfcijns uit onder 

meer de erfpacht. 
38 Zie → BP 1179 p 551r 08 ma 28-04-1393, verkoop van deze erfpacht. 
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tradenda et pro hereditaria paccione IIIIor modiorum siliginis (dg: de 

Bu) mensure de Busco Katherine de Cassellaer exinde solvenda et in Busco 

tradenda atque pro hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oerscot Willelmo de Cassellaer (dg: su) fratri 

primodicti Johannis exinde solvenda et in Oerscot tradenda (dg: dandis 

etc) #exinde# solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Tijt 

et Arnoldus datum in festo Margarete. 

 

BP 1179 p 475r 09 za 13-07-1392. 

Basilius van der Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Marcelius) #Basilius# van der Zidewijnden prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 475r 10 za 13-07-1392. 

(dg: voornoemde Ludekinus en Basilius van Zidewijnden beloofden aan 

voornoemde Johannes van Cassellaer 200 Gelderse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Pasen (zo 06-04-1393) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393)). 

 

(dg: dictus Ludekinus #et [Basilius] de Zidewijnden# promiserunt dicto 

Johanni de Cassellaer ducentos Ho Gelre gulden seu valorem mediatim 

pasche et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos). 

 

BP 1179 p 475r 11 za 13-07-1392. 

En hij kan de erfpacht van 5 mud rogge terugkopen gedurende drie jaar, 

ingaande Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393), met 200 Gelderse gulden of de 

waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes Loze, Baselius van 

Zidewijnden, voornoemde schepenen, Sijmon van Mijrabellum en Albertus Wael. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem quinque modiorum siliginis ad 

spacium trium annorum post festum purificationis proxime futurum sine 

medio sequentium semper dictis 3 annis durantibus cum duocentis Gelre 

gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis 

ut in forma. Acta in camera presentibus (dg: Ludekino de Boemel) Johanne 

Loze Baselio de Zidewijnden (dg: pluribus aliis datum in festo Margarete 

anno nonagesimo [secundo] hora complete) scabinis predictis Sijmone de 

Mijrabello Alberto Wael datum anno nonagesimo secundo mensis julii die in 

festo Margarete hora none. 

 

BP 1179 p 475r 12 za 13-07-1392. 

Voornoemde Ludekinus en Basilius van Zidewijnden beloofden aan Johannes van 

Cassellaer 200 Gelderse gulden of de waarde, een helft met Pasen (zo 06-04-

1393) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Ludekinus et Basilius de Zidewijnden promiserunt Johanni de 

Cassellaer ducentos Gelre gulden seu valorem mediatim pasche et mediatim 

[Johannis proxime] futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 475r 13 za 13-07-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 
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1179 mf8 C 01 p. 476. 

 in festo Margarete: zaterdag 13-07-1392. 

 in divisione apostolorum: maandag 15-07-1392. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo secundo mensis julii die XV 

  pontificis Bonifacii ?noni anno nono: maandag 15-07-1392. 

 in crastino divisionis apostolorum: dinsdag 16-07-1392. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 17-07-1392. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 18-07-1392. 

 

BP 1179 p 476v 01 za 13-07-1392. 

Johannes van der Molen zv Lambertus van der Moelen snijder beloofde aan 

Johannes Gerijts soen kousenmaker 13½ Engelse nobel (dg: of de waarde) met 

Sint-Lambertus aanstaande (di 17-09-1392) te betalen. 

 

Johannes van der Molen filius (dg: quondam) Lamberti van der Moelen 

sartor promisit Johanni Gerijts soen caligatori XIII (dg: et) et dimidium 

Enghels nobel (dg: seu valorem) ad Lamberti proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Arnoldus datum in festo Margarete. 

 

BP 1179 p 476v 02 za 13-07-1392. 

Johannes Raet verklaarde verschuldigd te zijn aan zijn broers hr 

Theodericus Raet en Henricus Raet 600 oude schilden. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes tot onderpand een huis en erf van voornoemde 

Johannes, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr 

Henricus Loijt enerzijds en wijlen Hermannus Rijemsleger anderzijds. 

 

Johannes Raet palam recognovit se debere domino Theoderico Raet et 

Henrico Raet suis fratribus VIc aude scilde et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes domum et aream dicti Johannis sitam in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem (dg: a) domini Henrici Loijt ex uno et 

inter quondam! Hermanni Rijemsleger ex alio ad pignus imposuit et 

promisit sub obligatione dicte domus et aree dictos VIc aude scilde (dg: 

dictam) ad monitionem dictorum fratrum (dg: deponere) #persolvere#. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 476v 03 ma 15-07-1392. 

Matheus Quappe zvw Franco Nollekens beloofde aan Godefridus van Alphen 87 

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

betalen. 

 

Matheus Quappe filius quondam Franconis Nollekens promisit Godefrido de 

Alphen octoginta septem Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Rover datum (dg: s) in 

divisione apostolorum. 

 

BP 1179 p 476v 04 ma 15-07-1392. 

Henricus zv Henricus van Stiphout verkocht aan Aleijdis gnd Moerwaters een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

huis, erf en tuin, in Helmond, tussen Johannes Scillinc enerzijds en 

Wautgherus van der Bruggen anderzijds, reeds belast met een lijfpacht39 van 

1 mud rogge op het leven van Johannes Vrient (2) een akker, in Mierlo, 

tussen Johannes Wijnrics soen enerzijds en kvw Henricus van Baest 

anderzijds, (3) een beemd, in Mierlo, naast Willelmus van der Eijcken, 

welke akker en beemd waren van wijlen Zanderus Lijsbetten soen schoonvader 

van voornoemde verkoper, voornoemde goederen reeds belast met grondcijnzen. 

 

Henricus filius Henrici de Stiphout hereditarie vendidit Aleijdi dicte 

(dg: Moe) Moerwaters hereditarium censum IIIIor (dg: -..) librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area et orto sitis in 

                         
39 Zie ← BP 1176 f 103r 11 wo 29-02-1380, verkoop van de lijfpacht. 
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Helmont inter hereditatem Johannis Scillinc ex uno et inter hereditatem 

Wautgheri van der Bruggen ex alio item ex quodam agro terre sito in 

parochia de Mierle inter hereditatem (dg: ?Wu) Johannis Wijnrics soen ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici de [B]aest ex alio 

atque ex quodam prato sito in #dicta# parochia de Mierle iuxta 

hereditatem Willelmi van der Eijcken (dg: ex uno) et qui ager et pratum 

fuerant quondam Zanderi Lijsbetten soen (dg: generi olim) soceri olim 

dicti venditoris promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi (dg: et vit) ex 

premissis et vitali pensione unius modii siliginis ad vitam Johannis 

Vrient ex dictis domo et area et orto solvendis et sufficientem facere. 

Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 476v 05 ma 15-07-1392. 

Johannes Pijpengael, Johannes van den Hout zvw Marcelius van den Hout en 

Johannes zvw Johannes Goddens soen beloofden aan Jacobus Meelman 10 lichte 

gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Pijpengael Johannes van den Hout filius quondam Marcelii van den 

Hout et Johannes filius quondam Johannis Goddens soen promiserunt Jacobo 

Meelman X licht gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 476v 06 ma 15-07-1392. 

Ghisbertus die Vrieze Jans soen van Druenen beloofde aan Eustacius van 

Hedechusen 38 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Nota. 

Ghisbertus die Vrieze Jans soen de Druenen promisit Eustacio de 

Hedechusen XXXVIII Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Tijt 

et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 476v 07 ma 15-07-1392. 

Ghibo van den Gheijnen verkocht aan Johannes Broec zvw Nijcholaus Brodeken 

een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Eijndoven zv Hermannus 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Writer anderzijds, reeds belast 

met 10 oude groten en 10 kleine zwarte tournosen, (2) een b-erfcijns van 45 

schelling oude pecunia, die verkoper beurt, een helft te betalen met 

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

van wijlen Martinus Monics, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed 

van Hilla gnd Scut enerzijds en een steeg anderzijds. 

 

Ghibo (dg: van G) van den Gheijnen hereditarie vendidit Johanni (dg: Bro) 

Broec filio quondam Nijcholai Brodeken hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area dicti venditoris (dg: ex uno et inter h) sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Arnoldi de Eijndoven (dg: ?et) 

{in margine sinistra:} #filii (dg: Gerardi) Hermanni# ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Writer ex alio atque ex hereditario censu 

(dg: XXXIIII) XLV solidorum antique pecunie quem dictus (dg: ..) venditor 

solvendum habet annuatim et hereditarie terminis solucionis predictis ex 

domo lapidea et area quondam Martini Monics (dg: ex uno) sita in Busco ad 

forum piscium inter hereditatem Hille dicte Scut ex uno et inter quandam 

stegam ex alio promittens super omnia warandiam (dg: warandiam) et aliam 

obligationem deponere exceptis X grossis antiquis et X parvis nigris 

Turonensibus ex (dg: dic) domo et area primodicta prius solvendis et 
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sufficientem facere. Testes W et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 476v 08 ma 15-07-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande heden, met 30 Gelderse 

gulden of de waarde en met 4 pond voornoemd geld als cijns voor het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Henricus zvw 

Henricus Hoessche, Willelmus Wadepoel, Johannes Coelborner en David 

Lijsscap. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post datum presentium sine 

medio sequentium semper dictis duobus annis durantibus cum XXX Gelre 

gulden boni auri et iusti ponderis seu valore et cum (dg: censu an) 

quatuor libris dicte monete (dg: pro) tamquam cum censu anni redempcionis 

et #cum# arrestadiis et que defecerunt ut in forma. Acta in camera 

presentibus Henrico filio quondam Henrici Hoessche Willelmo Wadepoel 

Johanne Coelborner et David Lijsscap datum anno Domini Mo CCC nonagesimo 

secundo mensis julii die XV hora vesperarum pontificis Bonifacii (dg: 

ann) noni anno nono. 

 

BP 1179 p 476v 09 ma 15-07-1392. 

David nzvw Ghisbertus Lijsscap machtigde Johannes Coelborner en broeder 

Johannes Lijsscap kloosterling van Porta Celi zijn renten, cijnzen, pachten 

en tegoeden te manen, zijn goederen te beheren en de opbrengsten daarvan te 

ontvangen. 

 

Nota. 

David filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap dedit et! potestatem 

Johanni Coelborner et fratri Johanni Lijsscap conventuali de Porta Celi 

seu eorum alteri potestatem (dg: et) monendi et levandi omnes suos 

redditus census et pacciones et credita sua quecumque et sua bona regendi 

et fructus inde proveniendos percipiendi et levandi usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 476v 10 di 16-07-1392. 

Reijnerus van Holten zvw Theodericus Moelner beloofde aan Godefridus van 

Alphen 178½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Reijnerus de Holten filius quondam Theoderici Moelner promisit Godefrido 

de Alphen centum (dg: et L) #et LXXVIII et dimidium# Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Neijnsel et Tijt datum in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1179 p 476v 11 wo 17-07-1392. 

Paulus Haest maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Henricus gnd Zelen soen, Johannes Zelen soen en Henricus Marcelijs 

soen van Best met hun goederen. 

 

Paulus Haest omnes vendiciones et alienaciones factas per (dg: De) 

Henricum dictus! Zelen soen Johannem Zelen soen et Henricum Marcelijs 

soen de (dg: Best) Best seu per eorundem alterum cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Rover et Tijt datum quarta post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 476v 12 do 18-07-1392. 

Johannes van Hijnen en Johannes gnd Focke beloofden aan Denkinus Scuerman 

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

betalen. 
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Johannes de (dg: Hijn) Hijnen et Johannes dictus Focke promiserunt 

Denkino Scuerman XXX Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Arnoldus datum quinta post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 476v 13 wo 17-07-1392. 

Boudewinus van Zelant en Johannes Snoecke beloofden aan Egidius Coptiten 46 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Boudewinus de Zelant et Johannes Snoecke promiserunt Egidio Coptiten XLVI 

Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes Rover et (dg: T) Tijt datum quarta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 476v 14 do 18-07-1392. 

Willelmus zvw Walterus Bac van Broechoven verkocht aan Ludekinus van Boemel 

een b-erfcijns van 24 schelling 6 penning geld, die wijlen Heijlwigis van 

Broechoven, grootmoeder van voornoemde Willelmus, met Kerstmis beurde, 

gaande uit een huis en erf van wijlen Jacobus van Berze, nu van voornoemde 

Ludekinus van Boemel, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Egidius Snijder enerzijds en erfgoed van Philippus Schoenmaker 

anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Walteri Bac de Broechoven hereditarium censum 

XXIIII solidorum et sex denariorum monete quem Heijlwigis quondam de 

Broechoven #avia olim dicti Willelmi# solvendum habuit hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area (dg: sita in Bu) quondam Jacobi de 

Berze #nunc ad Ludekinum de Boemel spectante# sita in Busco in vico (dg: 

Hijnthalit) Hijnthamensi inter hereditatem Egidii sartoris ex uno et 

inter hereditatem Philippi Sutoris ex alio (dg: ut dicebat h) et quem 

censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit dicto Ludekino de 

Boemel promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui 

(dg: de) et suorum coheredum deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum 

quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 476v 15 do 18-07-1392. 

Voornoemde Willelmus zvw Walterus Bac van Broechoven verkocht aan Philippus 

Schoenmaker een b-erfcijns van 9 schelling geld, die wijlen voornoemde 

Heijlwigis van Broechoven, grootmoeder van voornoemde Willelmus, met Sint-

Jan beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen Petrus van de Steenweg, 

nu van voornoemde Philippus Schoenmaker, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr Henricus Buc enerzijds en erfgoed 

van Ludekinus van Boemel anderzijds. 

 

Dictus (dg: Ludekinus) Willelmus hereditarium censum novem solidorum 

monete quem Heijlwigis quondam de Broechoven #predicta# solvendum 

hereditarie (dg: nativitatis D) nativitatis Johannis ex domo et area 

quondam Petri de Lapidea Via nunc ad Philippum Sutorem (dg: de) spectante 

sita in Buscoducis in vico Hijnthamensi inter hereditatem domini Henrici 

Buc ex uno et inter hereditatem (dg: d) Ludekini de Boemel ex alio et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat (dg: supportavit) vendidit dicto 

Philippo sutori promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 C 02 p. 477. 

 Quinta post divisionem: donderdag 18-07-1392. 

 

BP 1179 p 477r 01 do 18-07-1392. 

Johannes van Vucht zvw Gerardus Kathelinen soen verkocht aan Petrus zvw 

Petrus gnd Reijners soen (1) een huis en erf in Hintham, tussen erfgoed van 

Metta van Lijeshout enerzijds en erfgoed van Metta gnd Nesen anderzijds, 
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(2) een b-erfcijns van 18 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit ?huis en erf van wijlen 

Johannes gnd van Loeven, in Hintham, naast voornoemd huis en erf, (3) een 

b-erfcijns van 2½ schelling geld, die Metta van Lijeshout beloofd had aan 

Johannes, zvw Theodericus van Zanbeke en Elizabeth dv Maria van Hees, een 

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

een huis en erf van voornoemde Metta, in Hintham, waarin zij woont, aan 

eerstgenoemde Johannes verkocht door voornoemde Johannes zvw Theodericus 

van Zanbeke. 

 

Johannes de Vucht filius quondam Gerardi Kathelinen soen domum et aream 

cum suis attinentiis sitam in Hijntham inter hereditatem Mette de 

Lijeshout ex [uno] et inter hereditatem Mette dicte Nesen ex alio atque 

hereditarium censum decem et octo solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim (dg: Domini) Johannis ex do[mo et area] 

quondam Johannis dicti (dg: Kathelinen soen) de Loeven sita in (dg: 

Busco) Hijntham contigue iuxta domum et aream predictam (dg: venditos 

primodicto Johanni a Johanne filio quondam Theoderici de Zanbeke ab eodem 

quondam Theoderico et Elizabeth filia Marie de Hees pariter genito prout 

in litteris) atque hereditarium censum duorum et dimidii solidorum monete 

quem Metta de Lijeshout se daturam et soluturam promiserat (dg: p) 

Johanni filio quondam Theoderici de (dg: Zande)-#Zan#-beke ab eodem 

quondam Theoderico et Elizabeth filia Marie de Hees pariter genito 

hereditarie terminis solucionis predictis ex domo et area eiusdem Mette 

sita in Hijntham in qua ipsa moratur (dg: prout) venditos primodicto 

Johanni a dicto Johanne filio quondam Theoderici de Zanbeke prout in 

litteris hereditarie vendidit Petro filio quondam Petri dicti Reijners 

soen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum 

quinta post divisionem. 

 

BP 1179 p 477r 02 do 18-07-1392. 

Reijnkinus Kul verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Reijk) Reijnkinus Kul prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 03 do 18-07-1392. 

Hermannus van Baerle beloofde aan Jacobus van den Hoevel 55½ Gelderse 

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

 

Hermannus de Baerle promisit Jacobo van den Hoevel LV et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 04 do 18-07-1392. 

Petrus zvw Petrus Reijners soen droeg over aan Johannes van Vucht zvw 

Gerardus Kathelinen soen een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

Goeswinus van Bucstel beloofd had aan eerstgenoemde Petrus, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) de helft van een hofstad in Hintham, beiderzijds 

tussen Thomas van Hijntham, welke hofstad voor en achter 47 voet breed is, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Henricus Ghecke, (2) de 

helft van de helft (richting Rosmalen) van de sloot tussen voornoemde 

hofstad en voornoemde Henricus Ghecke, (3) een hofstad aldaar, tussen 

voornoemde helft van de hofstad enerzijds en Philippus Tuijn van Wetten 

anderzijds, welke hofstad voor en achter 23½ voet breed is, en strekt vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Henricus Gecke, 

(4) de helft van de sloot tussen laatstgenoemde hofstad en voornoemd 

erfgoed van Henricus Ghecke. 

 

Petrus filius quondam Petri Reijners soen hereditariam paccionem unius et 

dimidii (dg: modii) modiorum siliginis mensure de Busco quam Goeswinus de 
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Bucstel promisit se daturum et soluturum primodicto Petro hereditarie 

purificationis de et ex medietate cuiusdam domistadii siti in Hijntham 

inter hereditatem Thome de Hijntham ex utroque latere coadiacentem quod 

domistadium continet ante et retro quadraginta septem pedatas in 

latitudine tendentis a communi platea retrorsum ad hereditatem Henrici 

Ghecke atque ex medietate (dg: d) medietatis fossati siti inter predictum 

domistadium et inter dictam hereditatem dicti Henrici Ghecke scilicet ex 

illa medietate dicti domistadii que sita est versus Roesmalen atque de et 

ex quodam (dg: fossato) #domistadio# sito ibidem inter (dg: hereditatem) 

dictam medietatem primodicti domistadii ex uno et inter hereditatem 

Philippi Tuijn de Wetten (dg: sutoris) ex alio et quod domistadium 

jamdictum continet ante et retro viginti tres et dimidiam pedatas in 

latitudine et tendit a communi platea retrorsum usque ad hereditatem 

dicti Henrici Gecke atque ex medietate fossati siti inter jamdictum 

domistadium et inter dictam hereditatem dicti Henrici Ghecke prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Vucht filio quondam Gerardi 

Kathelinen soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: sui d su) sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 05 do 18-07-1392. 

(dg: voornoemde Petrus). 

 

(dg: dictus Pe). 

 

BP 1179 p 477r 06 do 18-07-1392. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes van Vucht 63 Gelderse 

gulden of de waarde te betalen, een helft met Kerstmis (wo) en de andere 

helft met Sint-Jan (di 24-06-1393). 

 

Dictus Petrus promisit dicto Johanni de Vucht LXIII Gelre gulden seu 

valorem mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 07 do 18-07-1392. 

Vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle, haar zoon Henricus van Werthuse 

en Johannes van Ghemert ev Mechtildis dv voornoemde vrouwe Ermgardis 

verkochten aan Mechtildis gnd Vijnnen een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, die Henricus Hermans soen van Nijsterle beloofd had met Sint-

Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren aan voornoemde vrouwe Ermegardis 

en, na haar overlijden, aan haar erfgenamen, gaande uit (1) een hoeve die 

was van wijlen voornoemde Arnoldus van Waderle, gnd ter Molenvoert, in 

Nistelrode, (2) een beemd, gnd een geslach, in Hees, ter plaatse gnd Oude 

Bleken, tussen Hermannus Plassaerts enerzijds en Johannes gnd Weijndelen 

soen anderzijds. 

 

Domina Ermgardis (dg: relicta quondam) filia quondam Arnoldi de Waderle 

#cum tutore# Henricus (dg: eius) de Werthuse eius filius et Johannes de 

Ghemert maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicte 

domini Ermgardis hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Henricus Hermans soen de Nijsterle promisit se daturum et 

soluturum dicte domine Ermegardi ad eius vitam et post eam veris 

heredibus et successoribus dicte domine Ermgardis hereditarie Andree 

apostoli et in Busco tradendam ex quodam manso qui fuerat dicti quondam 

Arnoldi de Waderle dicto communiter ter Molenvoert sito in parochia de 

Nijsterle atque ex attinentiis eiusdem mansi (dg: singulis et) singulis 

et universis ubicumque locorum sitis atque ex quodam prato dicto 

communiter een geslach sito in parochia de Hees in loco dicto die Aude 

Bleken inter hereditatem Hermanni Plassaerts ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Weijndelen soen ex alio prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Mechtildi dicte Vijnnen (dg: p) supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes (dg: cum) #cum# tutore ratam servare et obligationem 
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ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 08 do 18-07-1392. 

Godefridus van Zeelst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Zeelst prebuit et reportavit (dg: d). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 09 do 18-07-1392. 

Ambrosius gnd Broes zvw Ambrosius gnd Broes Goedelen soen ev Sophija dv 

Willelmus Kepken gaf uit aan Rodolphus zv Johannes Kepken een stuk land, in 

Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen voornoemde Rodolphus zv Johannes 

Kepken enerzijds en wijlen hr Arnoldus van Dijnter ridder anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 7 groten zodanig geld als waarin ze betaald moeten 

worden en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 4 mud rogge eens. 

 

Ambrosius dictus Broes filius quondam Ambrosii dicti Broes Goedelen soen 

maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris filie Willelmi Kepken 

peciam (dg: terre) terre sitam in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Wilshusen inter hereditatem Rodolphi filii Johannis Kepken ex uno et 

inter hereditatem (dg: J) quondam domini Arnoldi de Dijnter militis ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Rodolpho filio (dg: 

quond) Johannis Kepken ab eodem hereditarie possidendam pro septem 

grossis talis monete in quali de jure sunt solvendi 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 warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et non resignabit nisi cum quatuor modiis siliginis 

dicte mensure semel dandis. Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 10 do 18-07-1392. 

Johannes zvw Henricus van Ghestel verkocht aan Johannes gnd Berniers soen 

van Geffen de helft in 4 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd op den 

Boden Winkel, tussen Johannes Denkens soen enerzijds en Arnoldus gnd heren 

Pauwels soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Henrici de Ghestel medietatem ad se spectantem in 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Gheffen in loco 

dicto (dg: in) op den Boden Winckel inter hereditatem Johannis Denkens 

soen ex !alio et inter hereditatem Arnoldi dicti heren Pauwels soen ex 

alio (dg: vendi) prout ibidem sita est hereditarie vendidit (dg: 

Berniero) Johanni dicto Berniers soen de Geffen promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Aa et Tijt datum quinta 

post divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 477r 11 do 18-07-1392. 

Johannes zvw Henricus van Ghestel verkocht aan Arnoldus die Snider van 

Gheffen alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, onder Geffen en Nuland gelegen, uitgezonderd de helft van 4 lopen 

van wijlen voornoemde Henricus van Ghestel, in Geffen, ter plaatse gnd op 

den Boden Winkel, welke helft Johannes Berniers soen verworven had van 

eerstgenoemde Johannes, belast met de helft van een b-erfcijns van 20 

schelling en 1 penning geld. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Henrici de Ghestel omnes hereditates sibi de 

morte quondam suorum parentum successione (dg: s) advolutas quocumque 

locorum infra parochias de Gheffen et de Nuwelant sitas excepta tamen 

medietate quatuor lopinatarum dicti quondam Henrici de Ghestel sitarum in 

parochia de Gheffen in loco dicto op den Boden Winckel quam medietatem 
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dictorum quatuor lopinatarum terre Johannes Berniers soen erga 

primodictum Johannem acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

die Snider de Gheffen promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta (dg: oneribus) medietate (dg: X) hereditarii census XX solidorum 

et unius denarii monete (dg: Willelmo) exinde solvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 477r 12 do 18-07-1392. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere gaf uit aan Lambertus zvw 

Johannes gnd Bordeijns 1/3 deel in een hofstad van wijlen voornoemde 

Arnoldus Mersman de oudere, in Oss, tussen Johannes Pelgerem enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, te weten het 1/3 deel in het midden, zoals 

afgepaald; de uitgifte geschiedde voor 1/3 deel van 5 penningen gnd oude 

keulsen, 1/3 deel van 12 {muntsoort niet vermeld} gemeen paijment, en thans 

voor een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar. 

 

-. 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris terciam (dg: 

ter) partem ad se spectantem in quodam (dg: s) domistadio dicti quondam 

Arnoldi Mersman senioris sito in Osse inter hereditatem (dg: Henrici de 

Loet ex uno et inter hereditatem primodicti Arnoldi ex alio ut dicebat) 

Johannis Pelgerem ex uno et inter communem plateam ex alio scilicet illam 

(dg: .......) #terciam partem# que sita est in medio dicti domistadii 

prout ibidem sita est et limitata ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Lamberto (dg: d) filio quondam Johannis dicti Bordeijns ab eodem 

hereditarie possidendam pro tercia parte quinque denariorum dictorum aude 

Cuelsche et pro tercia parte XII !communis pagamenti ex dicta tercia 

parte dicti domistadii solvendis dandis etc atque pro hereditario censu 

(dg: XXXta t) triginta solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 13 do 18-07-1392. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Arnoldus Mersman 16 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

-. 

Dictus Lambertus promisit dicto Arnoldo Mersman XVI Hollant gulden seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 477r 14 do 18-07-1392. 

Henricus zv Johannes Weijlen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Johannis Weijlen soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf8 C 03 p. 478. 

 Quinta post divisionem: donderdag 18-07-1392. 

 

BP 1179 p 478v 01 do 18-07-1392. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Lumoeden soen van Kessel verkocht aan Henricus 

Oeden soen en diens broer Arnoldus, kv voornoemde Arnoldus Lumoeden soen, 

(1) 1 morgen land, gnd Twee Westerbeemde, in Lith, ter plaatse gnd 

Westerbeemde, tussen wijlen Heijmericus van Dordrecht enerzijds en een 

erfgoed gnd der Heijliger Land anderzijds, (2) 8½ hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd Kerijs Hoeve, tussen erfgoed gnd Coptiten Erve enerzijds en 

Gregorius gnd Gorijs Hillen soen anderzijds, (3) 4 hont, in Kessel, ter 

plaatse gnd den Groten Kamp op den Aftersten Wert, tussen erfgoed gnd 
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Coptiten Land enerzijds en Heijlwigis gnd Gorijs dochter anderzijds, (4) 2 

hont land, in Kessel, ter plaatse gnd der Heiliger Kamp in het Stroebroek, 

tussen jkvr Elizabeth dvw Leonius van Kessel enerzijds en Henricus gnd 

Robben soen anderzijds, (5) 1 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd in den 

Vorsten Ert, tussen erfgoed gnd der Coptiten Erve enerzijds en kvw 

Robbertus van Tula anderzijds, (6) ¼ deel van een erfgoed, gnd een gemeint, 

in Kessel, ter plaatse gnd in den Gans Heuvel, (7) ¼ deel van een erfgoed 

gnd een schaer, ter plaatse gnd die Kesselse Wert, (8) ¼ deel van een 

erfgoed gnd een schaer, in Kessel, ter plaatse gnd in die Afterste Beemde, 

zoals deze erfgoederen behoren aan eerstgenoemde Johannes, belast met de 

onraad. De brief overhandigen aan Henricus. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Lumoeden soen de Kessel unum iuger 

terre dictum (dg: die) Twee Westerbeemde situm in parochia de Lijt in 

loco dicto Westerbeemde inter hereditatem (dg: Heij) quondam Heijmerici 

de Dordrecht ex uno et inter hereditatem dictam der Heijliger Lant ex 

alio item octo et dimidium hont terre sita in parochia de Kessel in loco 

dicto Kerijs Hoeve inter hereditatem dictam Coptiten Erve ex uno et inter 

hereditatem Gregorii dicti Gorijs Hillen soen ex alio item quatuor hont 

sita in parochia de Kessel in loco dicto in den Groten Camp op den 

Aftersten Wert inter hereditatem dictam (dg: der) Coptiten Lant ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis dicte Gorijs dochter ex alio item twee hont 

terre sita in dicta parochia de Kessel in loco dicto der Heijliger Camp 

int Stroebroec inter hereditatem domicelle Elizabeth filie quondam Leonii 

de Kessel ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Robben soen ex alio 

item unum hont terre situm in dicta parochia de Kessel in loco dicto in 

den Vorsten Ert inter hereditatem dictam der Coptiten Erve ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Robberti de Tula ex alio item quartam 

partem hereditatis dicte een (dg: Ghi) ghemeijnt (dg: sit) sitam in 

paropchia de Kessel in loco dicto in den Gans Hoevel (dg: inter here) 

item unam quartam! hereditatis dicte een schaer sitam in loco dicto die 

Kesselssche Wert item quartam partem hereditatis dicte een schaer sitam 

in dicta parochia de Kessel in loco dicto #in# die Afterste Beemde prout 

ibidem (dg: sunt) sitas et ad primodictum Johannem dinoscuntur pertinere 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: dicto . s) Oeden #soen# et 

Arnoldo suo fratri (dg: filio f) liberis dictis! Arnoldi Lumoeden soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis 

onraet ad premissa de jure spectantibus. Testes Aa et Tijt datum quinta 

post divisionem apostolorum. Tradetur littera Henrico. 

 

BP 1179 p 478v 02 do 18-07-1392. 

Arnoldus Zanders soen van Os en Henricus van Loet beloofden aan Johannes 

Wederhout 14½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

Arnoldus Zanders soen de Os et Henricus de Loet promiserunt Johanni 

Wederhout XIIII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 478v 03 do 18-07-1392. 

Willelmus Mijnnemere droeg over aan Willelmus zvw Albertus van Bucstel de 

goederen, gnd ten Einde, in Boxtel, die eerstgenoemde Willelmus verworven 

had van Henricus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder. 

Arnoldus, Willelmus en Mechtildis, kv voornoemde Willelmus Mijnnemere, 

Johannes gnd Jans soen van Hoes ev Elizabeth, en Hermannus Avemari ev 

Margareta, dv voornoemde Willelmus Mijnnemere, deden vervolgens tbv 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel afstand van voornoemde goederen. 

Voornoemde Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere verklaarde met zijn vrouw Jutta 

dv voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel alle goederen ontvangen te 

hebben, eertijds aan hem beloofd door zijn voornoemde vader Willelmus 

Mijnnemere; en hij beloofde nimmer rechten te doen gelden op voornoemde 
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goederen gnd ten Einde. Opstellen in 2 brieven. 

 

Ponetur in 2 litteris. 

Willelmus Mijnnemere bona dicta communiter ten (dg: Venne Venne sit) 

Eijnde sita in parochia de Bucstel cum omnibus suis attinentiis in sicco 

et [in] humido consistentibus sive sitis que bona cum suis attinentiis 

(dg: d) dictus (dg: Ard) Willelmus erga Henricum filium naturalem domini 

quondam Henrici de Bucstel militis acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo filio quondam Alberti de Bucstel (dg: 

pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto Arnoldus Willelmus (dg: ...) Mechtildis 

(dg: ?El) liberi dicti Willelmi Mijnnemere cum tutore Johannes (dg: f) 

dictus Jans soen de Hoes maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

et Hermannus Avemari maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filiarum dicti Willelmi Mijnnemere super dictis (dg: bonis) bonis cum 

suis attinentiis et jure #competente et competituro# ad opus dicti 

Willelmi filii quondam Alberti de Bucstel renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Insuper 

dictus Arnoldus filius dicti Willelmi Mijnnemere palam recognovit sibi 

fore satisfactum ab omnibus bonis sibi a dicto (dg: qu) Willelmo 

Mijnnemere suo patre prius promissis #nomine dotis et in subsidium# cum 

Jutta sua uxore filia dicti Willelmi filii quondam Alberti de Bucstel et 

promisit super omnia pro se et suis heredibus dicta bona ten Eijnde 

vocata cum suis attinentiis nunquam impetere nec se (dg: s jus) presumere 

jus in eisdem bonis cum suis attinentiis habere occacione huiusmodi (dg: 

pro) promissionis #et inde emergentium# (dg: ut). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 478v 04 do 18-07-1392. 

Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere beloofde aan zijn voornoemde vader 

Willelmus Mijnnemere, tbv andere erfg van voornoemde Willelmus, bij de 

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

zullen nalaten, in te brengen 6 mud rogge, Bossche maat, erfpacht. 

Zou voornoemde Arnoldus na overlijden van voornoemde Willelmus feodale 

goederen verwerven van voornoemde Willelmus, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Onrode, die voornoemde Willelmus in leen heeft van de hertogin van Brabant, 

dan zal voornoemde Arnoldus niet delen in de cijns- en allodiale goederen. 

 

Arnoldus filius Willelmi Mijnnemere promisit super habita et habenda pro 

se et suis heredibus (dg: W) dicto Willelmo Mijnnemere suo patri #ad opus 

aliorum heredum dicti Willelmi# quod (dg: su) si ipse Arnoldus seu post 

eum sui heredes ad divisionem faciendam de bonis #censualibus et 

allodialibus# que dictus Willelmus [et] Katherina eius uxor in sua morte 

post se relinquent venire voluerit et ea condividere quod extunc idem 

Arnoldus seu sui heredes ad huiusmodi divisionem venientes et ea 

condividere valentes (dg: a) ad eandem divisionem importabunt et 

impor..bit sex modios siliginis mensure de Busco hereditarie paccionis 

antequam ad eandem divisionem venire poterit et dicta bona condividere 

seu quovismodo apprehendere promisit insuper dictus Arnoldus super habita 

et habenda pro se suisque heredibus quod si contingat ipsum Arnoldum aut 

eius liberos et heredes seu aliquem eorum (dg: he e) post decessum dicti 

Willelmi habere et assequi et acquirere bona feodalia dicti Willelmi sita 

in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode quod feodum ipse Willelmus 

tenet in feodum a domina nostra ducissa Brabantie ut dicebat quod extunc 

(dg: dictus Ar) nec dictus Arnoldus nec sui (dg: he) liberi nec sui 

heredes nunquam venient ad dictam divisionem dictorum bonorum #censualium 

et allodialium# neque eadem bona (dg: supradicta) censualia supradicta 

nunquam (dg: ..) in hoc eventu apprehendet (dg: s) nec se jus in eisdem 

bonis censualibus vel eciam allodialibus habere presument sed mediantibus 

dictis bonis (dg: ..) feodalibus manebunt contenti. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 478v 05 do 18-07-1392. 

Eefsa wv Johannes gnd Stevens soen en haar kinderen Willelmus en Tielmannus 

droegen, voor een periode van 10 jaar ingaande heden, over aan Godescalcus 

van Megen 1 hont land, in Meerwijk voor Engelen, naast het gemene water gnd 

die Dieze, in een erfgoed van voornoemde Eefsa en haar kinderen, naast 

Johannes Scriver van Engelen, zij het met 2 roeden van voornoemde Eefsa en 

haar kinderen ertussen, zoals afgepaald. Godescalcus mag het land in deze 

hont afgraven en afvoeren, tot voornoemde 10 jaar voorbij zijn. 

 

Eefsa relicta quondam Johannis dicti Stevens soen Willelmus et Tielmannus 

eius liberi unum hont terre situm in jurisdictione de Merewijc ante 

Engelen iuxta communem aquam dictam die Dijesam in hereditate dicte Eefse 

et suorum (dg: suorum) liberorum iuxta hereditatem Johannis Scriver de 

Engelen (dg: minus) duabus tamen virgatis dictorum Eefse et suorum 

liberorum interiacentibus ut dicebat prout dictum hont terre ibidem est 

situm #et limitatum# ut dicebant supportaverunt Godescalco de Megen ab 

eodem ad spacium X annorum post datam presentium sine medio sequentium 

libere possidendum promittens warandiam et obligationem dicto spacio 

pendente deponere tali condicione quod dictus Godescalcus libere poterit 

terras in dicto hont consistentes (dg: in) dicto spacio pendente effodere 

et deportare et (dg: e) inde amovere ad eius profectum (dg: .) sed 

quidque de (dg: dictis terre) terris in dicto hont terre in fine dictorum 

X annorum permanserit et relictum fuerit hoc (dg: dicti Eef) dictus 

Godefridus in (dg: hi) eodem #hont# terre relinquet. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 478v 06 do 18-07-1392. 

Henricus van Krekelhoven, Bertoldus van Arle, Willelmus Broc en Willelmus 

Priem beloofden aan Gerardus van Houthem en hr Theodericus Boest investiet 

van Oisterwijk, tbv hen en hr Arnoldus van der Dussen, 66½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande (za 30-11-1392), te pachters 

recht, te leveren. 

 

Henricus de Krekelhoven Bertoldus de Arle Willelmus Broc et Willelmus 

Priem promiserunt Gerardo de Houthem (dg: ad opus #sui et ad opus# domini 

Arnoldi de Dusseen de militis f et di..) et domino Theoderico Boest 

investito de Oesterwijc ad opus eorum et ad opus domini Arnoldi van der 

Dussen seu ad opus alterius eorum sexaginta sex et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco ad Andree proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos (dg: testes datum supra) ad omne jus paccionariorum quod 

exponetur ter pacter recht. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 478v 07 do 18-07-1392. 

Jacobus van Baest, Johannes die Crumme van Straten en Johannes zvw Henricus 

van Arle beloofden aan Walterus van Goerle zvw Johannes van Goerle 200 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Jacobus van Baest Johannes die Crumme de Straten #et# Johannes filius 

quondam Henrici de Arle promiserunt (dg: Johanni) Waltero de Goerle filio 

quondam Johannis de Goerle CC Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 478v 08 do 18-07-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 C 04 p. 479. 

 Quinta post divisionem: donderdag 18-07-1392. 

 Sexta post Margarete: vrijdag 19-07-1392. 
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BP 1179 p 479r 01 do 18-07-1392. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle droeg over aan zijn zwager Petrus Zerijs 

zvw Petrus Zerijs de helft in een b-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch (dg: aan het huis van Hermannus zvw 

Margareta gnd Tricinadoers) te leveren, gaande uit (1) 5 stukjes land, gnd 

strepen, gelegen tussen de huizen van de broers Theodericus en Arnoldus, zv 

Hadewigis van ?Muele, in Herpen, (2) 3 andere stukjes land, strepen gnd, 

eveneens tussen de huizen van voornoemde broers naar het oosten en het 

westen gelegen, (3) 3 andere stukjes land, gnd strepen, in Herpen, in een 

oude hoeve, naast het voorste deel van die oude hoeve, (4) 1/8 deel van de 

nieuwe hoeve, in Herpen, (5) 2 andere stukjes land, (5a) aan een zijde van 

voornoemde 5 stukjes, (5b) aan de andere zijde van voornoemde 5 stukjes 

land, naast een straatje, welke pacht van 11 zester Hermannus zv Margareta 

gnd Tricinadoers gekocht had van Laurencius zv Henricus gnd Boijen, en 

welke pacht aan eerstgenoemde Johannes en Petrus Zerijs na erfdeling 

gekomen was. 

 

#+ et de aliis tribus particulis terre strepen conventualiter nominatis 

similiter inter domos dictorum fratrum orientaliter et occidentaliter 

si[tis]# 

Johannes filius quondam Johannis de Scijnle medietatem ad se spectantem 

in hereditaria paccione (dg: undeci) undecim sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis (dg: et ad .... 

domum ipsi Hermanni filii quondam Margarete dicte Tricinadoers tradenda) 

#in Busco# de quinque particulis terre dictis theutonice strepen sitis 

inter (dg: domos) domos Theoderici (dg: Ard) et Arnoldi fratrum filiorum 

Hadewigis de (dg: Mo) Mue-(?dg: n)-le et in parochia de Herpen #+# et de 

aliis tribus particulis terre dictis strepen teutonice in dicta parochia 

consistentibus in antiquo manso iuxta partem anteriorem eiusdem antiqui 

mansi et de octava parte novi mansi siti in parochia predicta et de 

duabus aliis peciis terre quarum una ab una parte predictarum quinque 

particularum terre et reliqua ab alia parte earundem quinque particularum 

terre iuxta quendam viculum sunt situate quam paccionem undecim 

sextariorum siliginis dictus Hermannus filius Margarete dicte 

Tricinadoers erga Laurencium filium Henrici dicti Boijen cijrothecarium 

emendo acquisiverat prout in litteris (dg: here) et que paccio undecim 

sextariorum siliginis primodicto Johanni et (dg: Gerardo) #Petro# Zerijs 

filio quondam (dg: Petri) Petri Zerijs mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsos et suos in hoc (dg: con) coheredes cessit in 

partem ut dicebat hereditarie supportavit dicto (dg: Gerardo) #Petro# 

Zerijs suo sororio cum litteris et jure promittens ratam et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum in dicta medietate dicte 

paciconis existentem deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 479r 02 do 18-07-1392. 

Rutgherus Cort verhuurde aan Nijcholaus zvw Petrus Claes soen (1) de 

windmolen, gnd Creijter Molen, in Rosmalen, tussen Berlicum en Rosmalen, 

(2) de watermolen, in Berlicum, ter plaatse gnd Engeland, voor een periode 

van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1392), per jaar voor 38 

mud rogge, Bossche maat, van maand tot maand in Den Bosch te leveren. 

Nijcholaus zal onderhouden: (a) het huis van de watermolen, van dak en 

wanden, (b) de bouwsels gnd scufelen rote van de watermolen, (c) de dijken 

en ander toebehoren van de watermolen, (d) de bouwsels gnd (dg: hoc 

sceijden) hocken, van de windmolen. 

 

Rutgherus Cort molendinum venti ad se spectans dictum Creijter Molen 

situm in parochia de Roesmalen inter Berlikem et Roesmalen atque 

molendinum (dg: aquatile) aquatile situm in (dg: loco) parochia de 

Berlikem in loco dicto (dg: Berlikem) Enghelant ut dicebat locavit 

Nijcholao (dg: p) filio quondam Petri Claes soen ab eodem Nijcholao ad 
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spacium (dg: ad) trium annorum post festum nativitatis (dg: Domini) beati 

Johannis proxime (dg: fut) preteritum sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum trium annorum pro XXXVIII modiis siliginis mensure de Busco 

dandis sibi ab alio (dg: p) de mense ad mensem dictis tribus annis 

durantibus pro rata dicte siliginis et pro rata temporis (dg: dictorum) 

mensium (dg: dictorum) cuiuslibet annorum! dictorum trium annorum et in 

Busco tradendis additis sequentibus (dg: item) videlicet quod dictus 

Nijcholaus domum dicti molendini aquatilis dictis tribus annis durantibus 

in bona disposicione (dg: de) de tecto et parietibus observabit et 

edificia dicta scufelen rote dicti molendini aquatilis in bona 

disposicione dictis tribus annis durantibus observabit atque aggeres ac 

alias attinentias dicti molendini (dg: venti) aquatilis in bona 

disposcione de terris dictis erden ad has neccessimas observabit dictis 

tribus annis durantibus item quod dictus Nijcholaus edificia dicta (dg: 

hoc sceijden) #hocken# dicti molendini venti in (dg: bona) bona 

disposicione observabit dictis annis durantibus (dg: promittens) 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere dicto spacio pendente 

et alter repromisit super omnia. Testes Neijnsel et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 479r 03 do 18-07-1392. 

Johannes Buc van Lijt, zijn broer Volcwigis, Henricus Wellen, zijn broer 

Walterus Wellen, hun broer Denkinus Wellen en Goeswinus Hackart beloofden 

aan hr Henricus Buc en hr Johannes van Mierde 188 oude schilden, 5 

Hollandse gulden of de waarde in goud voor 3 oude schilden gerekend, een 

helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-1393) en de andere helft 

met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393). 

 

Johannes Buc de Lijt (dg: he) Volcwigis eius frater Henricus Wellen 

Walterus Wellen eius frater Denkinus Wellen frater eiusdem Henrici et 

Walteri Goeswinus Hackart promiserunt domino Henrico Buc et domino 

Johanni de Mierde seu eorum alteri centum et LXXXVIII aude scilde 

scilicet quinque Hollant gulden seu valorem auro! pro tribus aude scilde 

computato mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 479r 04 ±do 18-07-1392. 

Lambertus Bordeijn beloofde aan Willelmus van der Hoeven 14 Gelderse gulden 

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

 

Lambertus Bordeijn promisit Willelmo van der Hoeven (dg: XL) XIIII Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes d datum 

[supra]. 

 

BP 1179 p 479r 05 ±do 18-07-1392. 

Gerardus van der Stegen zvw Petrus gnd Willems soen, Johannes gnd 

Clijngherberch en Danijel zvw Walterus gnd Wellens soen beloofden aan 

Theodericus Berwout 59 oude schilden40,41, 5 Hollandse gulden of de waarde in 

goud voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) 

te betalen. 

 

Gerardus van der Stegen filius quondam Petri dicti Willems #soen# 

Johannes dictus Clijngherberch Danijel filius quondam Walteri dicti 

Wellens soen promiserunt Theoderico Berwout LIX aude scilde scilicet 

quinque Hollant gulden seu valorem in auro pro tribus aude scilde 

computato ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Rover et 

                         
40 Zie → BP 1179 p 583r 11 di 15-07-1393, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
41 Zie → BP 1180 p 192v 02 do 10-09-1394, tweede overdracht van de 

schuldbekentenis met adiusticatie. 
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Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 479r 06 ±do 18-07-1392. 

De twee eersten beloofden Danijel schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Duo primi promiserunt Danijelem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 479r 07 ±do 18-07-1392. 

Hermannus Loden soen ev Katherina dvw Henricus van der Rennen verkocht aan 

Henricus zvw voornoemde Henricus van der Rennen alle goederen, die aan 

voornoemde Hermannus en Katherine gekomen waren na overlijden van de ouders 

van voornoemde Katherina en na overlijden van Jutta dvw voornoemde 

Henricus, gelegen onder Mierlo. 

 

Hermannus Loden soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam Henrici van der Rennen omnia bona sibi et dicte Katherine 

de morte quondam parentum dicte Katherine #et de morte quondam Jutte 

filie quondam Henrici predicti# advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Mierle consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio dicti quondam Henrici van der Rennen promittens 

warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte Katherine 

deponere. Testes Aa et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 479r 08 ±do 18-07-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Hermannus verkoper 57 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Hermanno venditori LVII Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 479r 09 vr 19-07-1392. 

Gerardus Robben soen droeg over aan Godefridus Hoijer een stukje land, in 

Orthen, ter plaatse gnd die Broijle, tussen Theodericus Robben soen 

enerzijds en kvw Henricus van der Broijle anderzijds. Gerardus en 

Elizabeth, kv eerstgenoemde Gerardus, deden afstand. 

 

Gerardus Robben soen particulam terre sitam in parochia de Orthen in loco 

dicto die Broijle inter hereditatem Theoderici Robben soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici van der Broijle ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Godefrido Hoijer promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Gerardus et Elizabeth 

liberi primodicti Gerardi cum tutore super dicta particula terre jure! ad 

opus dicti Godefridi Hoijer hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare. Testes Aa et Tijt datum sexta post Margarete. 

 

BP 1179 p 479r 10 vr 19-07-1392. 

Engbertus van den Acker beloofde aan Johannes van den Hovel Zerijs soen 7 

Gelderse gulden met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393) te betalen. 

 

Engbertus van den Acker promisit Johanni van den Hovel Zerijs soen VII 

Gelre gulden ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 479r 11 vr 19-07-1392. 

Baudekinus gnd Hout van Bijnderen verkocht aan Otto Herbrechts soen van 

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

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

erfgoederen, in Veghel, naast het kerkhof aldaar enerzijds en Essella dvw 

Rodolphus gnd Roef die Wever anderzijds, (2) 1 bunder beemd, in Veghel, in 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

111 

de beemden gnd die Gemein Buenre, tussen Delia van Haselberch enerzijds en 

Willelmus Ansems soen anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. Verkoper 

en zijn zoon Gerardus beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Baudekinus dictus Hout de Bijnderen hereditarie vendidit (dg: Ott) Ottoni 

Herbrechts soen #van Houthem# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo (dg: ..) area et orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Vechel iuxta cijmiterium ibidem ex uno 

et inter hereditatem Esselle filie quondam Rodolphi dicti Roef die Wever 

ex alio item ex uno bonario prati sito in dicta parochia in pratis dictis 

die Gemeijn Buenre inter hereditatem Delie van Haselberch ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Ansems soen ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis 

promiserunt indivisi dictus venditor et cum (dg: p) Gerardus eius filius 

indivisi super habita et habenda sufficientem facere. Testes W et Tijt 

datum supra. 

 

1179 mf8 C 05 p. 480. 

 Sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 20-07-1392. 

 Sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 19-07-1392. 

 in vigilia Jacobi: woensdag 24-07-1392. 

 in vigilia Jacobi anno XCII: woensdag 24-07-1392. 

 

BP 1179 p 480v 01 za 20-07-1392. 

Rijcoldus zvw Johannes Writer van Scijnle en Henricus van den Broec zvw 

Arnoldus van den Broec van Scijnle beloofden aan Ghibo Kesselman de jongere 

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

betalen. 

 

Rijcoldus filius quondam Johannis Writer de Scijnle Henricus van den (dg: 

Scijnle) Broec filius quondam Arnoldi van den Broec de Scijnle 

promiserunt Ghiboni Kesselman juniori XIX et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Willelmus et Tijt datum sabbato post divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 480v 02 za 20-07-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 480v 03 za 20-07-1392. 

(dg: Johannes) 

 

BP 1179 p 480v 04 za 20-07-1392. 

Willelmus van der Hoeven en Johannes van Os Delijen soen beloofden aan 

Theodericus van der Ynden 135 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Willelmus van der Hoeven et Johannes van Os Delijen soen promiserunt 

Theoderico van der Ynden centum et XXXV Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 480v 05 za 20-07-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 480v 06 ±za 20-07-1392. 

Arnoldus van den Loe zvw Henricus verkocht aan Udo van Tefelen Rovers soen 

alle erfgoederen, die voornoemde Arnoldus samen met Johannes van den Loe 

verworven had, in Sint-Oedenrode, belast met een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, die voornoemde Arnoldus beloofd had aan voornoemde Johannes van den 

Loe. 

 

Arnoldus van den Loe filius quondam Henrici omnes hereditates quas dictus 

Arnoldus cum Johanne van den Loe acquisiverat quocumque locorum in 

parochia de Rode sancte Ode sitas ut (dg: dedit ad hereditarium pactum) 

dicebat hereditarie vendidit Udoni de Tefelen Rovers soen promittens 

ratam servare et obligationem deponere (dg: ..) ex parte sui excepta 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis quam dictus Arnoldus 

dicto Johanni van den Loe exinde sovlere promiserat ut dicebat quam 

paccionem dictus Udo exinde solvet quod dicto Arnoldo dampnum exinde non 

eveniat ut dicebat. 

 

BP 1179 p 480v 07 ±za 20-07-1392. 

Voornoemde Udo beloofde voornoemde pacht van 5 mud rogge te leveren, zó dat 

voornoemde Arnoldus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Dictus Udo promisit super omnia quod ipse dictam paccionem quinque 

modiorum siliginis ut supra annuatim persolvet quod dicto Arnoldo dampna 

exinde non eveniant. 

 

BP 1179 p 480v 08 ±za 20-07-1392. 

Stephanus zvw Stephanus van der Amervoert en Rutgherus van Audenhoesden 

beloofden aan Petrus Laet 19 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1392) in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: J) Stephanus filius quondam Stephani van der Amervoert et Rutgherus 

de Audenhoesden promiserunt Petro Laet XIX modios siliginis mensure de 

Busco ad Remigii proxime futurum et in Busco tradere. 

 

BP 1179 p 480v 09 ±za 20-07-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 480v 10 ±za 20-07-1392. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rover investiet van de kerk van Erp verkocht aan 

Arnoldus zvw Petrus Barniers soen een beemd, in Erp, ter plaatse gnd dat 

Ghoer, tussen Cristina gnd Aelbrechts en haar kinderen enerzijds en 

voornoemde Johannes en Henricus zv Goessuinus van der Ynden anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Rodolphi Rover investiti olim 

ecclesie de Erpe pratum situm in parochia de Erpe in loco dicto dat Ghoer 

inter hereditatem Cristine dicte Aelbrechts et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis et (dg: Gi) Henrici filii Goessuini van 

der Ynden ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Petri Barniers soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu ducis exinde solvendo. Testes. 

 

BP 1179 p 480v 11 vr 19-07-1392. 

Johannes Pappaert, Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven en Johannes van den 

Loe beloofden aan Gherisius van Os 23½ Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes Pappaert Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven et Johannes van 

den Loe promiserunt Gherisio de Os XXIIIJ Gelre gulden vel valorem ad 
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nativitatis proxime persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum sexta 

post divisionem apostolorum Tijt dixit. 

 

BP 1179 p 480v 12 vr 19-07-1392. 

De eerste twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit IIII solidos. 

Primi duo servabunt tercium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 480v 13 za 20-07-1392. 

Johannes van Ouden en Johannes van Bruheze beloofden aan de secretaris, tbv 

Thomas Asinarius, 120 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-

10-1392; 11+31+30+1=73 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Ouden et Johannes de Bruheze promiserunt mihi ad opus Thome 

Asinarii C et XX scuta Francie ad Remigii proxime persolvenda pena II. 

Testes Ws et Arnoldus datum sabbato post divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 480v 14 za 20-07-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 480v 15 za 20-07-1392. 

Johannes van den Bossche de jongere en zijn broer Gerongius beloofden aan 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus 200 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Johannes van den Bossche junior et Gerongius eius frater promiserunt 

indivisi super omnia Theoderico van den Hoevel #filio quondam Lamberti# 

CC (dg: Hol) Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum. Testes (dg: d) W et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 480v 16 za 20-07-1392. 

Henricus Willems soen van Cloetingen droeg over aan Johannes Willems soen 

van Oijen het vruchtgebruik in 1/3 deel van de helft van een stenen huis en 

erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen het woonhuis van wijlen Johannes 

Dicbier enerzijds en het huis van wijlen Matheus van der Tijchgelrien 

anderzijds, te weten in het 1/3 deel, dat wijlen zijn vrouw Aghata dv 

voornoemde Johannes Willems soen van Oijen aan haar vader vermaakt had. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus (dg: Willes) Willems soen de Cloetingen suum usufructum 

competentem in una (dg: parte) parte medietatis domus lapidee et aree 

#cum suis attinentiis# (dg: cu) site in Busco ad forum inter domum 

habitationis quondam Johannis Dicbier ex uno et inter domum quondam 

Mathei van der Tijchgelrien ex alio (dg: ut dicebat) scilicet in illa 

tercia parte dicte medietatis quam (dg: medietate) terciam partem Aghata 

eius #quondam# uxor (dg: filia) quondam (dg: Jo) filia Johannis Willems 

#soen# de Oijen (dg: des) eidem Johanni (dg: de) Willems soen suo patri 

legaverat ut dicebat supportavit dicto Johanni Willems soen promittens 

ratam servare (dg: et). Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Henrico. 

 

BP 1179 p 480v 17 wo 24-07-1392. 

Voornoemde Johannes Willems soen verkocht voornoemd 1/3 deel van de helft 

aan Henricus Willems soen van Cloetingen. 

 

Dictus Johannes Willems soen dictam terciam partem dicte medietatis 

vendidit Henrico Willems soen de Cloetingen promittens ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum in 

vigilia Jacobi. 

 

BP 1179 p 480v 18 wo 24-07-1392. 

Hiervan een instrument maken en opnemen dat de koopsom betaald is. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini en Jacobus van Gheel. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Addendum quod recognovit sibi de pretio 

fore satisfactum. Acta in camera presentibus scabinis Jordano filio 

Arnoldi Tielkini Jacobo de Gheel datum in vigilia Jacobi anno XCII (dg: 

...) hora none. 

 

BP 1179 p 480v 19 za 20-07-1392. 

Voornoemde Henricus Willems soen droeg over aan Arnoldus Jans soen van 

Duvelant het vruchtgebruik in 1/3 deel van de helft van voornoemd stenen 

huis en erf, te weten in het 1/3 deel dat wijlen zijn vrouw Aghata dv 

Johannes Willems soen van Oijen in haar testament nagelaten had aan 

voornoemde Arnoldus Jans soen van Duvelant. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Willems soen suum usufructum sibi competentem in una 

tercia parte unius medietatis domus (dg: la) lapidee et aree cum suis 

attinentiis predicte scilicet in illa (dg: me) tercia parte quam Aghata 

quondam uxor filia (dg: q) dudum Johannis Willems soen de Oijen Arnoldo 

Jans soen de (dg: Due) Duvelant legaverat in eius testamento ut dicebat 

supportavit eidem (dg: Johanni) #Arnoldo# Jans soen promittens ratam 

servare. Testes W et Tijt datum sabbato post divisionem apostolorum. 

Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1179 p 480v 20 wo 24-07-1392. 

Voornoemde Arnoldus Jans soen verkocht voornoemd 1/3 deel aan voornoemde 

Henricus Willems soen. 

 

Dictus Arnoldus (dg: ..) Jans soen dictam terciam partem dicte medietatis 

vendidit dicto Henrico Willems soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum (dg: 

..) in vigilia Jacobi. 

 

BP 1179 p 480v 21 wo 24-07-1392. 

Hiervan een instrument maken en opnemen dat de koopsom betaald is. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Et recognovit sibi de pretio fore 

satisfactum. Testes datum et actum ut supra. 

 

BP 1179 p 480v 22 wo 24-07-1392. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes Willems soen 95 

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

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Johanni Willems soen nonaginta quinque 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 C 06 p. 481. 

 Sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 20-07-1392. 

 in festo Magdalene: maandag 22-07-1392. 
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BP 1179 p 481r 01 za 20-07-1392. 

Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus 160 lichte gulden, 

30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392) te betalen. 

 

Hubertus filius quondam Johannis Swenelden soen de Ghemert et Ludovicus 

eius filius promiserunt Theoderico van den Hoevel filio quondam 

Crist[iani] centum et LX licht gulden scilicet XXX communes placken pro 

quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Neijnsel et Tijt datum sabbato post divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 481r 02 za 20-07-1392. 

Walterus zvw Walterus van Oerle ev Luijtgardis dvw Walterus gnd Bac van 

Broechoven gaf uit aan Willelmus zvw voornoemde Walterus Bac alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van Heijlwigis van Broechoven mvw 

voornoemde Walterus Bac; de uitgifte geschiedde voor de onraad, die wijlen 

voornoemde Heijlwigis hieruit had, en thans voor een n-erfcijns van 25 pond 

geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Walteri dicti Bac de Broechoven 

omnia #et singula# bona sibi de morte quondam Heijlwigis de Broechoven 

matris olim dicti quondam Walteri Bac successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Willelmo filio dicti quondam Walteri Bac ab eodem hereditarie possidenda 

pro oneribus dictis (dg: d) onraet que (dg: dictus q) dicta quondam 

Heijlwigis annuatim exinde solvere consuevit annuatim dandis etc atque 

pro hereditario censu (dg: XXIIII) XXV librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens (dg: warandiam pro 

premissis) #ratam servare# et aliam obligationem #ex parte sui# deponere 

et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes W 

et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 481r 03 za 20-07-1392. 

Albertus zvw Henricus van Kessel ev Katherina dvw Walterus Bac van 

Broechoven gaf uit aan Willelmus zvw voornoemde Walterus Bac alle goederen, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Heijlwigis van 

Broechoven mvw voornoemde Walterus Bac; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten die wijlen voornoemde Heijlwigis hieruit had en thans voor een 

n-erfcijns van 20 pond geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel maritus et tutor Katherine sue 

uxoris filie quondam Walteri Bac de Broechoven omnia et singula bona sibi 

et dicte sue uxori de morte quondam Heijlwigis de Broechoven matris olim 

dicti quondam Walteri Bac successione advoluta quocumque consistentia 

sive sita ut dicebat dedit ad hereditarium censum Willelmo filio dicti 

quondam Walteri Bac ab eodem hereditarie possidenda (dg: promittens) pro 

oneribus que dicta quondam Heijlwigis annuatim exinde solvere consuevit 

dandis etc atque pro hereditario censu XX librarum monete dando sibi ab 

alio purificationis ex premissis promittens (dg: warandiam pro premissis) 

#ratam servare# et aliam obligationem #ex parte sui# deponere et alter 

repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 481r 04 za 20-07-1392. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Albertus 100 Hollandse gulden 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te betalen. 
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Dictus Willelmus promisit dicto Alberto C Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 481r 05 za 20-07-1392. 

Henricus zvw Walterus Bac van Broechoven droeg over aan zijn broer 

Willelmus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Heijlwigis van Broechoven, mvw voornoemde Walterus Bac en grootmoeder van 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius quondam Walteri Bac de Broechoven omnia (dg: bona) et 

singula bona sibi de morte quondam Heijlwigis de Broechoven matris olim 

dicti quondam Walteri Bac (dg: f) avie (dg: ?H) olim dicti Henrici 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo suo fratri promittens (dg: warandiam) 

#ratam servare# et obligationem (dg: ex) #ex parte sui deponere# deponere 

(dg: exceptis oneribus dictis onraet que dictus dicta quondam Heijlwigis 

exinde solvere consuevit de jure). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 481r 06 za 20-07-1392. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Johannes zvw Johannes Zebrechts 

soen een kamp, gnd die Heuvel Kamp, in Meerwijk, naast de plaats gnd bij 

die Hoegart, naast Wiskinus zvw Theodericus Neven enerzijds en erfgoed gnd 

Ghermen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde plaats gnd die 

Hogart, zoals dit kamp behoorde aan wijlen Petrus van Waderle, met recht 

van weg vanaf de gemeint, over voornoemde plaats gnd die Hogart, tot aan 

voornoemd kamp. Voornoemde hr Theodericus Rover ridder en zijn schoonzoon 

jkr Johannes van Berlaer heer van Merewijc beloofden lasten af te handelen, 

behalve waterlaten en sluizen, die bij dit kamp horen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles quendam campum (dg: #dictum die Hoevel 

Ca# situm in jurisdictione de Merewijc iuxta he locum) dictum die Hoevel 

Camp situm in jurisdictione de Merewijc iuxta locum dictum (dg: die) bi 

die Hoegart (dg: inter hereditatem) #contigue# juxta hereditatem Wiskini 

filii quondam Theoderici Neven ex uno et inter hereditatem dictam die 

Ghermen ex alio tendentem cum uno fine ad dictum locum die Hogart vocatum 

prout ibidem sita est et ad Petrum quondam de Waderle spectare 

consueverat ut dicebat simul cum (dg: pleno jure) #via (dg: ?vicum)# 

eundi redeundi ambulandi et pergendi a communitate ibidem per dictum 

locum die Hogart vocatum usque ad dictum campum (dg: ad minus dampn) 

prout huiusmodi via huc usque ad dictum campum de jure et consuetudine 

(dg: cons) spectare consuevit et ad presens spectat ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Zebrechts soen 

promittens et cum eo domicellus Johannes de Berlaer dominus de Merewijc 

gener dicti domini Theoderici indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio et de hereditate ab omni aggere 

et censu libera exceptis aqueductibus et slusis ad dictum campum de jure 

spectantibus. Testes Neijnsel et Arnoldus datum (dg: in festo Magdalene) 

sabbato post divisionem. 

 

BP 1179 p 481r 07 ma 22-07-1392. 

Arnoldus nzvw Theodericus Bartholomei droeg42 over aan Rodolphus Delft zvw 

Jacobus Aven soen 124 gulden geld van Gelre, aan hem beloofd43 door 

Theodericus gnd van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, 

Wolphardus van Ghiessen, Henricus van Hedel zvw Johannes van Hedel, Jacobus 

zvw Theodericus Yudas en Willelmus gnd Gijelijs soen. 

 

                         
42 Zie ← BP 1179 p 469r 04 ma 08-07-1392, eerste overdracht, aan Wolphardus 

van Ghiessen, tbv Rodolphus Delf zv Jacobus Aven soen. 
43 Zie ← BP 1179 p 272v 01 ma 03-07-1391, belofte op 25-12-1391 124 Gelre 

gulden te betalen. 
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Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici Bartholomei centum et 

viginti quatuor florenos aureos communiter gulden vocatos monete Gelrie 

promissos sibi a Theoderico dicto de Bijlant filio quondam domini 

Johannis de Eijndoven militis Wolphardo de Ghiessen Henrico de Hedel 

filio quondam Johannis de Hedel Jacobo filio quondam Theoderici Yudas et 

Willelmo dicto Gijelijs soen prout in litteris legitime supportavit (dg: 

Engberto filio) #Rodolpho Delft# !quondam Jacobi Aven soen cum litteris 

et jure. Testes W et Tijt (dg: datum supra) datum in festo Magdalene. 

 

BP 1179 p 481r 08 ma 22-07-1392. 

Mt Wolphardus van Ghiessen machtigde de broers Rodolphus Delft en 

Engbertus, kvw Jacobus Aven soen, zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden 

te manen. 

 

(dg: d) Magister Wolphardus de Ghiessen dedit (dg: po) Rodolpho Delft et 

Engberto fratribus liberis quondam Jacobi Aven soen seu eorum alteri 

plenam potestatem monendi etc suos census redditus et pacciones et 

credita quecumque usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 481r 09 ma 22-07-1392. 

Mr Wolphardus van Ghiessen beloofde aan Johannes Steijmpel zvw Jacobus Aven 

soen een n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Lichtmis en 

de andere helft met Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393), gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan 

zijn moeder Mechtildis. 

 

(dg: Magister) Magister Wolphardus de Ghiessen promisit super omnia se 

daturum et soluturum Johanni Steijmpel filio quondam Jacobi Aven soen 

hereditarium censum X librarum monete hereditarie (dg: purificationis et) 

mediatim purificationis et mediatim (dg: Domini) Jacobi et pro primo 

termino purificationis proxime futuro ex omnibus suis bonis quocumque 

sitis. Testes datum supra. Tradetur littera Mechtildi sue matri. 

 

BP 1179 p 481r 10 ma 22-07-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Sint-Jacobus-Apostel 

aanstaande (do 25-07-1392), met 100 Gelderse gulden of de waarde, 5 pond 

geld voor de cijns van het jaar van wederkoop, en eventuele achterstallige 

termijnen. De wederkoop zal zijn in Den Bosch, in het wisselkantoor. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Jordanus zv Arnoldus Tielkini, 

Adam Hoet en Andreas van Oudrigem. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum (dg: datam presentium sine 

me post a festo Jacobi proxime futuro ultra) festum beati Jacobi apostoli 

proxime futurum sine medio sequentium possiden! (dg: cum) semper dicto 

spacio pendente cum C Gelre gulden boni auri et iusti ponderis seu 

valorem et cum quinque (dg: ?flo) libris monete pro censu redempcionis 

(dg: ut in forma) et cum arrestadiis et huiusmodi redemptio fiet in Busco 

in cambio. Acta in camera presentibus Jordano filio Arnoldi Tielkini Adam 

(dg: Ho) Hoet et Andrea de (dg: Ou) Oudrigem anno nonagesimo secundo 

mensis julii (dg: die) in festo Magdalene hora none. 

 

BP 1179 p 481r 11 ma 22-07-1392. 

Egidius van Gheel beloofde aan voornoemde Johannes Steijmpel een n-erfcijns 

van 10 pond geld, een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met 

Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393), 

gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan zijn moeder 

Mechtildis. 

 

Egidius de Gheel promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Johanni Steijmpel hereditarium censum X librarum monete hereditarie 
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mediatim purificationis et mediatim Jacobi et primo termino 

purificationis proxime futuro ex omnibus suis bonis quocumque sitis. 

Testes datum supra. Tradetur littera Mechtildi sue (dg: .) matri. 

 

BP 1179 p 481r 12 ma 22-07-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Sint-Jacobus aanstaande 

(do 25-07-1392), met 100 Gelderse gulden of de waarde, 5 pond geld als 

cijns van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post festum Jacobi proxime 

futurum sine medio sequentium semper dictis duobus annis durantibus cum 

(dg: L) centum Ge[lre] gulden boni (dg: .) auri et iusti ponderis seu 

valorem et cum quinque libris monete pro censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis. Testes datum et actum ut supra. 

 

BP 1179 p 481r 13 ma 22-07-1392. 

Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen beloofde aan zijn broer Johannes 

Steijmpel een n-erfcijns van 10 pond, een helft te betalen met Lichtmis en 

de andere helft met Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393), gaande uit al zijn goederen. De brief overhanidgen aan 

zijn moeder Mechtildis. 

 

Rodolphus Delft filius quondam Jacobi Aven soen promisit super omnia se 

daturum et soluturum Johanni Steijmpel suo fratri hereditarium censum X 

librarum monete (dg: here) mediatim purificationis et mediatim Jacobi et 

pro primo termino purificationis proxime ex omnibus suis bonis quocumque 

sitis. Testes datum supra. Tradetur littera Mechtildi sue [matri]. 

 

BP 1179 p 481r 14 ±ma 22-07-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Sint-Jacobus aanstaande 

(do 25-07-1392), met 100 Gelderse gulden of de waarde, 5 pond als cijns van 

het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: .) duorum annorum post festum Jacobi 

proxime futurum sine medio sequentium semper dictis duobus annis 

durantibus cum centum Gel[re] gulden boni auri et iusti ponderis seu 

valorem et cum quinque libris pro censu (dg: re) anni (dg: de) 

redempcionis et cum arrestadiis. [Testes datum] et actum ut [supra]. 

 

1179 mf8 C 07 p. 482. 

 in festo Magdalene: maandag 22-07-1392. 

 in crastino Magdalene: dinsdag 23-07-1392. 

 in vigilia Jacobi: woensdag 24-07-1392. 

 in festo Jacobi: donderdag 25-07-1392. 

 

BP 1179 p 482v 01 ±ma 22-07-1392. 

Elizabeth dvw Jacobus Aven soen: de helft van een b-erfcijns, een helft te 

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

gnd Tonijs Hoeveken, in Schijndel, een akker, in Schijndel, onder de 

Bunders aldaar, en een erfgoed {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: El) Elizabeth filia quondam Jacobi Aven soen cum tutore medietatem 

hereditarii census monete solvendi hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quodam campo dicto Tonijs Hoeveken sito in parochia de 

Scijnle (dg: item ex) ex quodam (dg: ?g) agro terre sito in dicta 

parochia infra bonaria ibidem sita atque ex here. 

 

BP 1179 p 482v 02 ma 22-07-1392. 

Engbertus zvw Jacobus Aven soen beloofde aan zijn broer Johannes Steijmpel 
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een n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Lichtmis en de 

andere helft met Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1393), gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan zijn 

moeder Mechtildis. 

 

Engbertus filius quondam Jacobi Aven soen promisit super omnia se daturum 

et soluturum (dg: .) Johanni Steijmpel suo fratri hereditarium censum X 

librarum monete hereditarie mediatim purificationis et mediatim Jacobi et 

pro primo termino purificationis proxime ex omnibus suis bonis. Testes W 

et Tijt datum in festo Magdalene. Tradetur littera Mechtildi sue matri. 

 

BP 1179 p 482v 03 ma 22-07-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Sint-Jacobus aanstaande 

(do 25-07-1392), met 100 Gelderse gulden of de waarde, 5 pond geld als 

cijns van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post festum Jacobi proxime 

futurum sine medio sequentium semper dictis duobus pedentibus! cum centum 

Gelre gulden boni auri et iusti ponderis seu valorem et cum quinque 

libris monete pro censu anni redempcionis et cum arrestadiis. Datum et 

actum ut (dg: supra) in contractibus precedentibus. 

 

BP 1179 p 482v 04 ma 22-07-1392. 

Elizabeth dvw Jacobus Aven soen droeg over aan haar broer Johannes 

Steijmpel de helft van een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, welke cijns 

voornoemde Elizabeth verworven had van de broers Willelmus en Henricus, kvw 

Walterus Bac van Broechoven, en Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel 

ev Katherina dvw voornoemde Walterus Bac. De brief overhandigen aan zijn 

moeder Mechtildis. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 482v 05}. Traditur Mechtildi sue matri. 

Elizabeth filia quondam Jacobi Aven soen cum tutore #medietatem# 

hereditarii census X librarum monete solvendi hereditarie !hereditarie 

mediatim nativitatis Johannis et mediatim Domini et quem censum dicta 

Elizabeth erga Willelmum et Henricum fratres liberos quondam (dg: 

Willelmi) Walteri Bac de Broechoven et Albertum de Kessel filium quondam 

Henrici de Kessel maritum et tutorem Katherine sue uxoris filie dicti 

quondam Walteri (dg: pro) Bac !prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Steijmpel suo fratri cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittens cum tutore ratam servare (dg: et obligationem ex 

p). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 482v 05 ma 22-07-1392. 

Voornoemde Elizabeth dvw Jacobus Aven soen droeg over aan haar broer 

Johannes Steijmpel de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht voornoemde 

Elizabeth verworven had van Johannes zvw Johannes Ackerman van Oerscot. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 482v 04}. 

Dicta Elizabeth cum tutore medietatem hereditarie paccionis unius modii 

siliginis mensure de Busco solvende hereditarie purificationis et in 

Busco tradende quam paccionem dicta Elizabeth erga Johannem filium 

quondam Johannis Ackerman de Oerscot acquisiverat prout in litteris 

supportavit Johanni Steijmpel suo fratri promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 482v 06 di 23-07-1392. 

Jacobus zvw Willelmus Coptiten droeg over aan Ancelmus Toelinc en diens 

vrouw Aleidis dvw Albertus van den Perre een b-erfpacht van 2 mud rogge, 
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Bossche maat, die voornoemde Ancelmus beloofd had met Lichtmis te leveren, 

aan wijlen voornoemde Willelmus en, na diens overlijden, aan Jacobus, 

Ghisbertus en Jutta, kvw voornoemde Willelmus, gaande uit verschillende 

erfgoederen onder Rosmalen, en welke pacht voornoemde Jacobus nu bezit. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Coptiten hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Ancelmus Toelinc promiserat se 

daturum et soluturum dicto quondam Willelmo ad eius vitam et post eius 

vitam Jacobo Ghisberto et Jutte liberis dicti quondam Willelmi 

purificationis ex diversis hereditatibus infra parochiam de Roesmalen 

sitis prout in litteris quam paccionem dictus Jacobus nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie supportavit dicto Ancelmo et Aleidi eius 

uxori filie quondam Alberti van den Perre cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et eius coheredum deponere. 

Testes Rover et Tijt datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1179 p 482v 07 di 23-07-1392. 

Willelmus Boeden beloofde aan Henricus van den Hasewinckel en Marcelius van 

Eijndoven 100 Gelderse gulden44 of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Willelmus (dg: Bo) Boeden promisit Henrico van den Hasewinckel et 

Marcellio! de Eijndoven C Gelre gulden aut valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Aa et Rover datum ut supra. Traditur dicto 

Henrico. 

 

BP 1179 p 482v 08 di 23-07-1392. 

Henricus zvw Johannes Bullekens soen van Liedorp verkocht aan Arnoldus 

Colen soen van den Wolfsberch een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Asten, die erfg vw Heilwigis van der Heijden met Lichtmis in Asten leverden 

aan voornoemde Henricus, gaande uit 2 stukken land, gnd Calmans Land, in 

Asten, ter plaatse gnd dat Roet. 

 

Henricus filius quondam Johannis Bullekens soen de Liedorp hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Asten quam (dg: ..) heredes 

quondam Heilwigis van der Heijden dicto Henrico solvere consueverant 

purificationis et in Asten tradendam ex (dg: hereditatibus) #duabus 

peciis terre# dictis Calmans Lant sitis in parochia de Asten ad locum 

dictum dat Roet (dg: inter hereditatem tm) ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Colen soen van den Wolfsberch promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes Aa et 

Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 482v 09 di 23-07-1392. 

Voornoemde Arnoldus Colen soen beloofde aan Johannes van de Heide zvw 

Johannes zv Petrus van Helmont 33 Gelderse gulden, 34 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, en 1 mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis over een jaar 

(ma 02-02-1394), en 1 mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393) te betalen en te leveren. Overhandigen aan Zegerardus zv 

Willelmus Nuwert. 

 

Arnoldus Colen soen predictus promisit Johanni de Merica filio quondam 

Johannis filii Petri de Helmont XXXIII Gelre gulden vel pro quolibet 

XXXIIII gemeijn placken et unum modium siliginis mensure de Asten a festo 

purificationis proxime futuro ultra annum atque unum modium siliginis 

dicte mensure (dg: a p) ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. Detur Zegerardo filio Willelmi Nuwert. 

 

                         
44 Zie → BP 1181 p 376v 07 di 29-04-1399, overdracht door Henricus van den 

Hazewinckel van zijn helft in deze 100 Gelre gulden. 
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BP 1179 p 482v 10 di 23-07-1392. 

Willelmus van der Horst de jongere verkocht aan Bertoldus Voghet een 

n-erfcijns van 3 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Gerardus Peteren enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 

Werten anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, 40 schelling oude 

pecunia en 3 pond geld. 

 

Willelmus van der Horst junior hereditarie vendidit Bertoldo Voghet 

hereditarium censum III Hollant gulden vel valorem solvendum hereditarie 

in festo Iohannis ex domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem Gerardi Peteren ex uno et hereditatem quondam Johannis 

de Werten ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis atque XL solidis antique pecunie et tres! 

libris monete prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 482v 11 di 23-07-1392. 

Hessello zvw Gerardus molenaar van Vucht verkocht aan zijn broer 

Theodericus een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan te 

leveren, gaande uit de helft van de windmolen in Vught, deze helft reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Hessello filius quondam Gerardi multoris de Vucht hereditarie vendidit 

Theoderico suo fratri hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) in festo nativitatis 

Iohannis ex medietate ad se spectante molendini venti siti in Vucht et ex 

eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exeptis censu ducis et hereditaria paccione unius modii 

siliginis ex dicta medietate prius solvendis (dg: ..) et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 482v 12 di 23-07-1392. 

Godefridus Sceijnckel en Petrus Becker beloofden aan Hermannus Sticker 38½ 

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

betalen. 

 

Godefridus Sceijnckel et Petrus Becker promiserunt Hermanno Sticker 

XXXVIII et dimidium Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 482v 13 di 23-07-1392. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen beloofde aan voornoemde Hermannus 

Sticker 38½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

(dg: Arnoldus dicti uno) Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen 

promisit dicto Hermanno XXXVIII et dimidium Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 482v 14 di 23-07-1392. 

Theodericus van Megen beloofde aan voornoemde Hermannus Sticker 38½ 

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

betalen. 

 

Theodericus de Megen promisit dicto Hermanno Sticker XXXVIII et dimidium 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 482v 15 wo 24-07-1392. 

Martinus zv Martinus Luden soen beloofde aan Rodolphus van Crumvoert 186 
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Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 

 

Martinus filius Martini Luden soen promisit Rodolpho de Crumvoert (dg: C 

et o) centum et octoginta (dg: quatuor) #sex# Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus 

datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1179 p 482v 16 wo 24-07-1392. 

Amisius gnd Mijs van Amersfoert droeg over aan Walterus van Spulle 12 

Gelderse gulden, aan hem beloofd45 door Johannes zvw Johannes gnd Moijaert. 

 

Amisius dictus Mijs de Amersfoert duodecim florenos aureos #dictos# 

communiter gulden (dg: vocatos) monete Gelrensis promissos sibi a Johanne 

filio quondam Johannis dicti (dg: Noijaert) Moijaert prout in litteris 

supportavit Waltero de Spulle cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 482v 17 wo 24-07-1392. 

Jacobus van Gheel, zvw Egidius van Gheel verwekt bij wijlen diens vrouw 

Elizabeth dvw Walterus van den Rullen, maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 9 pond 5 schelling (dg: geld), aan hem beloofd door 

Arnoldus van Gheel zvw voornoemde Egidius. 

 

Jacobus de Gheel filius quondam Egidii de Gheel ab eodem Egidio et 

Elizabeth sua uxore quondam uxore filia Walteri quondam van den Rullen 

pariter genita hereditarium censum novem librarum et quinque solidorum 

(dg: monete) promissum sibi ab Arnoldo de Gheel filio dicti quondam 

Egidii prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 482v 18 wo 24-07-1392. 

Arnoldus zv hr Arnoldus gnd Wautgers soen droeg over aan Johannes nzvw hr 

Adam investiet van Den Bosch alle opbrengsten, gnd scharen, van het lopende 

jaar, van verschillende erfgoederen van eerstgenoemde Arnoldus, gelegen 

onder Helmond. 

 

Arnoldus filius domini Arnoldi dicti Wautgers soen omnes fructus et 

proventus dictos scharen provenientes #in anno presenti# (dg: et 

cescentes in quibus supra quibuscumque hereditatibus et bo) de quibusdam 

hereditatibus et bonis primodicti Arnoldi quocumque locorum infra 

parochiam de Helmont sitis ut dicebat supportavit Johanni filio naturali 

quondam domini Ade investiti olim de Busco promittens ratam servare. 

Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 482v 19 do 25-07-1392. 

Nijcholaus zv Walterus van Vucht bontwerker beloofde aan Jacobus van den 

Weghe 18 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Nijcholaus filius Walteri de Vucht pellificis promisit Jacobo van den 

Weghe decem et octo Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Arnoldus datum in festo 

Jacobi. 

 

1179 mf8 C 08 p. 483. 

 in vigilia Jacobi: woensdag 24-07-1392. 

 in festo Jacobi: donderdag 25-07-1392. 

 

                         
45 Zie ← BP 1178 f 166v 12 do 17-11-1390, belofte 12 Gelre gulden te betalen 

in twee termijnen, op 19-03-1391 en 01-11-1391. 
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BP 1179 p 483r 01 wo 24-07-1392. 

Henricus zvw Johannes gnd Wouters soen van Doerne gaf uit aan Arnoldus van 

Doerne zvw Willelmus van Doerne (1) een huis, erf, tuin, akkers en 

aangelegen eusel, in Deurne, ter plaatse gnd Breecwijc, ter plaatse gnd 

Swijnsput, tussen Theodericus Jorijs enerzijds en de gemeint anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 3½ 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, 

maat van Helmond, gaande uit een stuk beemd van wijlen Rogijerus van 

Doerne, in Deurne, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen Johannes van Bruheze 

enerzijds en de gemeint anderzijds; hij beloofde de beemd van waarde te 

houden. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Wouters soen de Doerne domum 

#aream# et ortum ac agros et pascuam dictam eeusel (dg: et a sit) #sibi 

adiacentem# ad se [spectantes] sitos in parochia de Doerne in loco dicto 

Breecwijc in loco dicto (dg: S) Swijnsput inter hereditatem Theoderici 

Jorijs ex uno et inter communitatem ex alio prout ibidem siti sunt #et# 

ad dictum Henricum spectantes ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Arnoldo de Doerne filio quondam Willelmi de Doer[ne] ab eodem hereditarie 

possidendos pro censu dominorum fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Hel[mont] danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum supra dictas hereditates tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Arnoldus hereditariam 

paccionem XV lopinorum siliginis dicte mensure solvendam et recipiendam 

ex pecia prati quondam Rogijeri de Doe[rne] sita in parochia de Doerne in 

loco dicto die Strijpt inter hereditatem Johannis de Bruheze ex uno et 

inter communitatem ex alio ad pignus imposuit et promisit super omnia 

dictam peciam prati pro solucione dicte paccionis XV lopinorum 

sufficientem facere. Testes Tijt et Arnoldus datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1179 p 483r 02 do 25-07-1392. 

Willelmus zv Luppertus van den Scoet verkocht aan Willelmus van Berze 

schoenmaker een n-erfpacht46,47 van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit ½ mudzaad roggeland, in Oirschot ter 

plaatse gnd Best, tussen Gheerlacus Cnodeken enerzijds en Ghibo die Cuper 

anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Willelmus filius (dg: quon W) Lupperti van den Scoet hereditarie vendidit 

Willelmo de Berze sutori hereditariam paccionem (dg: dimidii) dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de 

Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Gheerlaci Cnodeken ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis die Cuper ex alio ut dicebat promittens (dg: 

..) super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes Aa et 

Neijnsel datum in festo Jacobi. 

 

BP 1179 p 483r 03 do 25-07-1392. 

Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnnael gaf uit aan Amelius die Bruijn zvw 

Noudo die Bruijn en aan Willelmus zv Henricus die Smit van Ghestel een stuk 

                         
46 Zie → VB 1799 f 127v 04, ma 13-01-1399, Willem van Berze was gericht aen 

een half mudsaet roglands gelegen in die prochij van Oerscot in die stat 

geheijten Best tusschen den erve Gheerlics geheijten Cnodeken ende tusschen 

den erve Ghiben geheijten Cuper overmids gebrec van erfpacht den die voirs 

Willem dair aen had. 
47 Zie → BP 1181 p 544v 01 do 06-11-1399 (3), overdracht van de erfpacht. 
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beemd gnd dat Zudergoed, in Moergestel, tussen een gemene weg enerzijds en 

Johannes Daneels anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 oude Engelse 

sterling en voor 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). De 

brief overhandigen aan voornoemde Amelius. 

 

Hermannus filius Arnoldi dicti Cleijnnael peciam prati #dictam dat 

Zudergoet# sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter (dg: Jo 

communitatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis 

Daneels ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Amelio die 

Bruijn filio quondam Noudonis die Bruijn et Willelmo filio Henrici die 

Smit de Ghestel (dg: ex alio) ab eisdem hereditarie possidendam pro 

tribus aude !antiquis sterlingis dictis aude Enghels et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco dandis sibi (dg: he) ab 

alio hereditarie purificationis #et primo termino ultra annum# et in 

Busco tradendis ex premissis promittens warandiam premissis! et aliam 

obligationem et! alter repromisit (dg: super omnia). Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Amelio. 

 

BP 1179 p 483r 04 do 25-07-1392. 

Henricus Venbossche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Venbossche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 05 do 25-07-1392. 

Voornoemde Amelius die Bruijn zvw Noudo die Bruijn en Willelmus zv Henricus 

die Smit van Ghestel beloofden aan voornoemde Hermannus zv Arnoldus gnd 

Cleijnnael een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394), gaande 

uit al hun goederen. 

 

Dicti Amelius et Willelmus promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturos dicto Hermanno hereditariam paccionem X lopinorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis (dg: et in Busco) et primo 

termino ultra annum et in Busco ex! omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 06 do 25-07-1392. 

De broers Johannes en Jacobus, kvw Jacobus die Lepper, droegen over aan 

Johannes Becker zvw Johannes die Heijrde 2/3 deel in een b-erfcijns van 9 

schelling geld, die wijlen Beatrix gnd Witskelen, hun grootmoeder, beurde, 

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

erfgoed van wijlen Johannes van Swalmen, in Den Bosch, in de Beurdse 

Straat, tussen erfgoed van wijlen Rodolphus gnd Dolft Steijmpel enerzijds 

en erfgoed van wijlen Everardus Obbekens anderzijds. 

 

(dg: Johannes) Johannes et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi die 

Lepper duas tercias partes ad ipsos spectantes in hereditario censu novem 

solidorum monete quem Beatrix quondam dicta Witskelen #eorum avia# 

solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

hereditate quondam Johannis de Swalmen sita in Busco in vico dicto 

Boertsche Straet inter hereditatem quondam Rodolphi dicti Dolft Steijmpel 

ex uno et inter hereditatem quondam Everardi Obbekens ex alio ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni (dg: Bek) Becker filio quondam 

Johannis die Heijrde (dg: promittentes super omnia warandiam et 

obligationem) cum omnibus arrestadiis promittentes warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 07 do 25-07-1392. 

Ghiselbertus zvw Willelmus Leijten soen droeg over aan hr Theodericus 

Venbossche priester zv Henricus Venbossche 4½ hont land, in Oss, op de 
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gemeint, achter de plaats gnd Mekelendonk, tussen Denkinus van Oerscot van 

Berchen svz Aleijdis Gerijs enerzijds en Johannes Mersman de oudere en zijn 

kinderen anderzijds, welke 4½ hont voornoemde Ghiselbertus verworven had 

van zijn broer Johannes Huijsman zvw voornoemde Willelmus Leijten soen. 

 

Ghiselbertus filius quondam Willelmi Leijten soen (dg: quinque) quatuor 

et dimidium hont terre sita in parochia de Os supra (dg: d) communitatem 

retro locum dictum Meke-(dg: lendonc)-lendonc inter hereditatem Denkini 

de Oerscot de Berchen (dg: ex uno et inter) generi Aleijdis Gerijs ex uno 

et inter hereditatem Johannis Mersman senioris et eius liberorum ex alio 

que quatuor et dimidium hont terre dictus Ghiselbertus erga Johannem 

Huijsman #eius fratrem# filium dicti (dg: d) quondam Willelmi Leijten 

soen acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit domino Theoderico 

Venbossche (dg: filio) presbitro filio Henrici Venbossche promittens 

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

 

BP 1179 p 483r 08 do 25-07-1392. 

Henricus zvw Theodericus van Os gewantsnijder verkocht aan Rodolphus Tolinc 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen Arnoldus van 

Boekel enerzijds en eertijds Albertus Bucs, nu voornoemde Rodolphus Tolinc, 

anderzijds. 

 

Henricus filius (dg: Th) quondam Theoderici de Os pannicide peciam terre 

sitam in parochia de Os ad locum dictum Westervelt inter hereditatem 

Arnoldi de Boekel ex uno et inter hereditatem #dudum# Alberti Bucs #nunc 

ad Rodolphum Tolinc spectantem# ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

#dicto# Rodolpho Tolinc promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Aa et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 09 do 25-07-1392. 

Nijcholaus gnd der Kijnder die Plaetmaker beloofde aan Zanderus van Zelant 

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

betalen. 

 

Nijcholaus dictus der Kijnder die Plaetmaker promisit Zandero de (dg: ..) 

Zelant LVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes W et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 10 do 25-07-1392. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe beloofde aan Elizabeth wv Johannes van der 

Bulst 55 Hollandse gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart over een jaar 

(vr 15-08-1393) te betalen. 

 

Johannes filius naturalis quondam (dg: dci) Walteri de Erpe promisit 

Elizabeth relicte quondam Johannis van der Bulst LV Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) a festo assumptionis beate Marie ultra annum 

persolvendos. Testes Aa et Johannes datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 11 do 25-07-1392. 

Jacobus Pauwels soen en Albertus Didden soen beloofden aan hr Petrus smid 

inverstiet van Esch 32 mud 2 zester rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) binnen een mijl van de villa van Esch, 

waar voornoemde hr Petrus dat zal kiezen, te leveren. 

 

Jacobus Pauwels soen #et# Albertus Didden soen promiserunt indivisi super 

omnia domino Petro fabri investito de Essche triginta duos modios et duo 

sextaria siliginis mensure de (dg: Busco) Oesterwijc ad purificationis 

proxime futurum et infra leucam a villa de Essche ubi dictus dominus 

Petrus elegerit (dg: per) tradendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 483r 12 do 25-07-1392. 

Zebertus van der Westlaken droeg over aan zijn zuster Luijtgardis van der 

Westlaken een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Haenwijk, 

tussen Arnoldus Stercken enerzijds en Albertus Mutsart, Arnoldus van 

Haenwijc, Matheus van Haenwijc en hr Theodericus Rover anderzijds. 

 

Zebertus van der Westlaken peciam terre sitam in parochia de Ghestel 

prope Herlaer in loco dicto Haenwijc inter hereditatem Arnoldi Stercken 

ex uno et inter hereditatem Alberti Mutsart et Arnoldi de Haenwijc Mathei 

de Haenwijc et domini Theoderici Rover ex alio hereditarie supportavit 

Luijtgardi van der Westlaken sue sorori promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Johannes datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 13 ±do 25-07-1392. 

Nijcholaus uter Hasselt beloofde aan Johannes Sticker 57 Gelderse gulden of 

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

 

Nijcholaus uter Hasselt promisit Johanni Sticker LVII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Aa et Arnoldus datum [supra]. 

 

BP 1179 p 483r 14 ±do 25-07-1392. 

Luijtgardis van der Westlaken droeg over aan haar broer Zebertus (1) 2 

morgen beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Hoijdonk, 

tussen Boudewinus Claes soen enerzijds en Willelmus die Snider en 

voornoemde Boudewinus Claes soen anderzijds, (2) 2 hont beemd, aldaar, 

beiderzijds tussen Johannes Colen soen, belast met 12 penning oude 

hertogencijns. 

 

Luijtgardis van der West#l#aken cum tutore (dg: peciam p) duo iugera (dg: 

et duo hont) prati sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

die Hoijdonc inter hereditatem Boudewini Claes soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi die Snider et dicti Boudewini (dg: ex alio) Claes 

soen ex alio atque duo hont prati sita ibidem inter hereditatem Johannis 

Colen soen ex utroque latere coadiacentem sita hereditarie supportavit 

Zeberto suo [fratri] promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis XII denariis antiqui census domini ducis exinde 

solvendis. Testes W et Johannes datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 15 ±do 25-07-1392. 

Cristianus Arts der Kijnder soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Cristianus Arts (dg: soe) der Kijnder soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 483r 16 ±do 25-07-1392. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint-Adamarus verkocht aan Johannes Grieten 

soen een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op den 

Donckerbeemd, tussen Lambertus Moerken enerzijds en erfg vw Elizabeth Kocs 

anderzijds. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri (dg: dicti) de sancto Adamaro peciam 

terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum (dg: ....) 

op den Donckerbeemt inter hereditatem Lamberti Moerken ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Elizabeth Kocs ex alio (dg: here [tendente] 

cum [uno] fine ad hereditatem dicti Petri) hereditarie vendidit Johanni 

Grieten soen promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

1179 mf8 C 09 p. 484. 

 in festo Jacobi: donderdag 25-07-1392. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 27-07-1392. 
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 in crastino Jacobi: vrijdag 26-07-1392. 

 

BP 1179 p 484v 01 do 25-07-1392. 

Reijmboldus van Gheffen beloofde aan Petrus van Gheffen 222 Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Reijmboldus de Gheffen promisit Petro de Gheffen ducentos (dg: Gel) et 

XXII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Aa et Tijt datum in festo Jacobi. 

 

BP 1179 p 484v 02 do 25-07-1392. 

Hilla wv Johannes van Boert zvw Everardus van Boert droeg over aan Hessello 

zvw voornoemde Everardus van Boert haar vruchtgebruik in alle erfgoederen 

van wijlen voornoemde Everardus, gelegen onder Nuenen en Nederwetten. 

 

Hilla relicta quondam Johannis de Boert filii quondam Everardi de Boert 

cum tutore (dg: tota) suum usufructum et totum jus et partem sibi 

competentes in omnibus hereditatibus (dg: quondam parentum dicti) dicti 

quondam Everardi quocumque locorum infra parochiam de Nuenen #et 

Nederwetten# sitis supportavit Hesselloni filio dicti quondam Everardi de 

Boert promittens cum tutore ratam servare. Testes W et Neijnsek datum in 

festo Jacobi. 

 

BP 1179 p 484v 03 do 25-07-1392. 

(dg: Johannes zv D). 

 

(dg: Johannes filius D). 

 

BP 1179 p 484v 04 do 25-07-1392. 

Henricus zvw Henricus Voegel droeg over aan Hessello zvw Everardus van 

Boert alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer 

Theodericus zvw Johannes zvw voornoemde Everardus. 

 

Henricus filius quondam Henrici (dg: Voeg) Voegel omnia bona sibi de 

morte quondam Theoderici sui fratris filii quondam Johannis filii quondam 

Everardi de Boert successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita supportavit Hesselloni filio dicti quondam Everardi promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 484v 05 do 25-07-1392. 

Reijnerus van Berze beloofde aan Theodericus van Rode snijder 117 Gelderse 

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

 

Reijnerus de Berze promisit Theoderico de Rode sartori centum et XVII 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 484v 06 za 27-07-1392. 

Johannes van Zanbeke nzvw Theodericus van Zanbeke beloofde aan Johannes 

Teije nzvw Henricus Teije een n-erfcijns van 12 Gelderse gulden of de 

waarde en 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te betalen en te 

leveren, gaande uit (1) al zijn goederen, (2) een huis en tuin in Den 

Bosch, in een straat die loopt vanaf het einde van de Hinthamerstraat 

richting Windmolenberg, tussen erfgoed van Roverus Boest enerzijds en 

Johannes van Hamont anderzijds, (3) een kamp gnd Samelkamp, gelegen achter 

Porta Celi, tussen erfgoed van wijlen Ghibo Baten enerzijds en Willelmus 

Loijen anderzijds, (4) 1 morgen land gelegen voor Hintham, tussen Ancelmus 

van Bruggen enerzijds en Godefridus Heerken anderzijds. Na overlijden van 

voornoemde Johannes Teije gaat de cijns naar erfg van eerstgenoemde 

Johannes. 
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Johannes de Zanbeke filius naturalis (dg: Th) quondam Theoderici de 

Zanbeke promisit super habita et habenda #se daturum et soluturum# 

Johanni Teije filio naturali quondam Henrici Teije (dg: vitalem pen) 

#hereditarium censum# XII Gelre gulden seu valorem et duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie Remigii et ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis tali condicione 

quod dictus census post decessum dicti Johannis Teije ad #?parentes 

Johannis et# heredes primodicti Johannis devolventur (dg: testes datum 

supra). #Testes Neijnsel et Tijt datum sabbato post Jacobi#. 

 

BP 1179 p 484v 07 za 27-07-1392. 

+ex domo et orto sitis in Busco (dg: ad) in vico tendente a fine 

Hijnthamense versus Wijnmolenberch inter hereditatem Roveri Boest ex uno 

et Johannis de Hamont ex alio item ex campo dicto Samelcamp (dg: s) sito 

(dg: re) retro Portam Celi inter hereditatem quondam Ghibonis Baten ex 

uno et inter Willelmi Loijen ex alio item ex uno iugero terre sito ante 

Hijntam. 

 

BP 1179 p 484v 08 za 27-07-1392. 

{in margine sinistra:} +inter hereditatem Ancelmi de Bruggen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Heerken ex alio. 

 

BP 1179 p 484v 09 do 25-07-1392. 

Henricus Bijeken nzvw Johannes Bijeken van Lijttoijen, Zegherus zvw 

Johannes van Tula, Johannes zv Henricus van Lent, Johannes zvw Zegherus van 

den Balke, Albertus zvw Henricus van der Muden en Willelmus Bijeken zvw 

Godefridus van der Graft beloofden aan Walterus van Oekel en Heijmericus 

Groij 158 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde in goud voor 1 

Brabantse dobbel mottoen gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 06-

04-1393) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393). 

 

Henricus (dg: Bij) Bijeken filius #naturalis# quondam Johannis Bijeken de 

Lijttoijen Zegherus filius quondam Johannis de Tula Johannes filius 

Henrici de Lent Johannes filius quondam Zegheri van den Balke (dg: W) 

Albertus filius quondam Henrici van der Muden et Willelmus Bijeken filius 

quondam (dg: Henrici) Godefridi van der Graft promiserunt Waltero de (dg: 

Oekel) Oekel (dg: ad opus sui et ad opus domini Jacobi) #et Heijmerico# 

Groij centum et LVIII Brabant dobbel scilicet II Hollant gulden seu 

valorem in auro pro quolibet Brabant dobbel mottoen computato mediatim 

pasce et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 484v 10 do 25-07-1392. 

Walterus van Oekel en Heijmericus Groij beloofden aan Henricus Bijeke 

garantie van de korentiende van het huidige jaar, behorend aan de 

propositura van Meersen, zoals de parochie van Lithoijen in die tiende 

ligt. 

 

Walterus de Oekel et Heijmericus Groij (dg: decima bladi specta anni 

presentis specta) promiserunt indivisi super omnia quod ipsi (dg: dictis 

sex de) dicto Henrico Bijeke de decima bladi anni presentis spectantis ad 

proposituram de (dg: Mersma Mersse) Meersen (dg: si) prout in huiusmodi 

decima (dg: in) dicta parochia de Lijttoijen sita est et ad dictam 

proposituram pertinet ut dicebant debitam et iustam prestabunt warandiam 

et quod omnes obligationem #impeticionem# in dicta decima bladi anni 

presentis existentes dicto Henrico Bije! deponent omnino. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 484v 11 do 25-07-1392. 

Theodericus Loeft zvw Theodericus Loeft zvw Theodericus Loeft van Driel 

droeg over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem een b-erfcijns van 1 
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gulden geld van Holland of ander paijment van dezelfde waarde, die Bessella 

wv Theodericus van Megen beloofd had aan eerstgenoemde Theodericus Loef, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt van de Kolperstraat naar erfgoed van wijlen Johannes gnd 

Coninc Jan van Steensel, naast de Loefs Brug, tussen erfgoed van wijlen 

voornoemde Theodericus van Megen enerzijds en erfgoed van Ghibo van Maren, 

dat voornoemde Ghibo verworven had van wijlen Ghibo Loef, anderzijds. De 

bief overhandigen aan Bessella van Megen. 

 

Theodericus Loeft filius quondam Theoderici Loeft filii quondam 

Theoderici Loeft de Driel hereditarium censum unius aurei (dg: den) 

floreni communiter gulden vocati monete Hollandie boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Bessella (dg: f) 

relicta quondam Theoderici de Megen promisit se daturum et soluturum 

primodicto Theoderico Loef hereditarie purificationis de et ex domo et 

area sita in Busco in viculo tendente a vico dicto (dg: Col) Colperstraet 

versus hereditatem (dg: d) quondam Johannis dicti Coninc Jan de Steensel 

juxta pontem dictum Loefs Brugge inter hereditatem quondam Theoderici de 

Megen predicti ex uno et inter hereditatem Ghibonis de Maren quam idem 

Ghibo erga Ghibonem quondam Loef acquisiverat ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: .) datum supra. Tradetur littera Besselle de Megen. 

 

BP 1179 p 484v 12 do 25-07-1392. 

Ghiselbertus zvw Willelmus Coptiten, Ghisbertus Lijsscap de jongere en 

Arnoldus van Boemel goudsmid beloofden aan Gheerlacus Cnode zv Gheerlacus 

Cnode 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-

11-1392) te betalen. 

 

Ghiselbertus filius quondam Willelmi Coptiten Ghisbertus Lijsscap junior 

et Arnoldus de Boemel aurifaber promiserunt Gheerlaco Cnode filio 

Gheerlaci Cnode L Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 484v 13 do 25-07-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium! indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 484v 14 do 25-07-1392. 

Petrus Mast van Lijt beloofde aan Emondus van Hellu, gedurende 6 jaar, elk 

jaar met Sint-Martinus, 20 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

(dg: Pas) Petrus Mast de Lijt promisit super omnia se daturum et 

soluturum Emondo de Hellu ad spacium sex annorum (dg: datum presentium) 

proxime futurorum anno quolibet dictorum annorum XX Hollant gulden seu 

valorem Martini et primo termino Martini proxime futuro et sic deinceps. 

Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 484v 15 do 25-07-1392. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.157r; of ander paijment van dezelfde waarde. 

Henricus van den Velde zv Willelmus van den Velde droeg over aan Arnoldus 

Hoernken een b-erfcijns van 4 oude schilden of ander paijment, die hr 

Ancelmus van Baest priester en diens broers Arnoldus en Jacobus beloofd 

hadden aan Katherina dvw Reijnkinus molenaar van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit de goederen gnd Stouten Goed, in 

Middelbeers, welke goederen eertijds waren van een zekere Stouten, welke 

cijns voornoemde Henricus van den Velde verworven had van voornoemde 

Katherina dvw Reijnkinus molenaar. 
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Henricus van den (dg: Ven) Velde filius Willelmi van den Velde 

hereditarium censum quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum (dg: se) boni auri et (dg: si) iusti ponderis seu 

alterius pagamenti quem dominus Ancelmus de Baest presbiter et Arnoldus 

(dg: Ar) et Jacobus eius fratres promiserunt indivisi (dg: se) super se 

et bona sua omnia se daturos et soluturos (dg: d) Katherine filie quondam 

Reijnkini multoris de Rode sancte Ode hereditarie purificationis ex bonis 

dicti! (dg: d) Stouten Goet (dg: ad dictos fratres sp) sitis in parochia 

de Middelberze que (dg: f) bona fuerant dudum cuiusdam dicti Stouten 

atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quem censum dictus Henricus van den 

Velde erga dictam Katherinam filiam quondam Reijnkini multoris 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Hoernken 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 484v 16 vr 26-07-1392. 

Sophia dvw Johannes van Hijntham schoenmaker droeg al haar goederen over 

aan haar broer Godescalcus. 

 

Sophia filia quondam Johannis de Hijntham (dg: cum) sutoris cum tutore 

omnia sua bona quocumque locorum sita ut #dicebat# hereditarie 

supportavit Godescalco suo fratri promittens cum tutore warandiam. Testes 

Willelmus et Neijnsel datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1179 p 484v 17 vr 26-07-1392. 

Voornoemde Godescalcus beloofde aan voornoemde Sophia 50 Hollandse gulden 

na maning te betalen. De brief overhandigen aan Boudewinus Lijsmoeden. 

 

Dictus Godescalcus promisit dicte Sophie L Hollant gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur Boudewino Lijsmoeden et nulli 

alteri. 

 

BP 1179 p 484v 18 za 27-07-1392. 

Johannes van Ghemert, Goessuinus Model van der Donc, Hubertus Bac zvw 

Henricus Backe, Gerardus van Berkel, Henricus Dicbier zv Godefridus en 

Theodericus Bathen soen beloofden aan Philippus Jozollo 450 Hollandse 

gulden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392; 4+31+30+31+11=107 dgn) 

te betalen, op straffe van 20. 

 

Johannes de Ghemert Goessuinus Model van der Donc Hubertus Bac filius 

quondam Henrici Backe Gerardus de Berkel Henricus Dicbier filius 

Godefridi et Theodericus Bathen soen #promiserunt Philippo Jozollo# IIIIc 

et L Hollant gulden ad Martini proxime persolvendos pena XX. Testes Rover 

et Arnoldus datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1179 p 484v 19 za 27-07-1392. 

De eerste drie zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Primi tres servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf8 C 10 p. 485. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 27-07-1392. 

 

BP 1179 p 485r 01 za 27-07-1392. 

Marcelius en Mechtildis, kvw Johannes van den Werve, en Godefridus zvw 

Godefridus Sceijvel voor zijn moeder Katherina en voor andere kvw 

voornoemde Godefridus Sceijvel droegen over aan Wellinus van Beke en 

Arnoldus zvw Johannes zv Jacobus een b-erfcijns van 4 pond (dg: geld), die 

Willelmus van Zonne zvw Daniel van de Dijk volgens zijn verklaring 

verschuldigd is aan Elisabeth en Heilwigis van Zonne, dvw Johannes van 
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Zonne, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Willelmus, van welke cijns 

voornoemde Marcelius 20 schelling beurt, voornoemde Mechtildis 20 

schelling, voornoemde Katherina 20 schelling en? haar kinderen 20 

schelling. Met achterstallige termijnen van 3 jaar. Wellinus en Arnoldus 

zullen met deze brief geen rechten doen gelden op cijnzen, die voornoemde 

Mechtildis onder Gestel bij Herlaer beurt, die Elizabeth van Zonne 

verworven had van Ghisbertus van Tula. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus. 

 

Tradetur littera dicto Arnoldo. 

Marcelius et Mechtildis liberi quondam Johannis van den Werve cum tutore 

Godefridus filius quondam Godefridi Sceijvel pro Katherina eius [matre] 

et pro aliis liberis dicti quondam Godefridi Sceijvel hereditarium censum 

quatuor librarum (dg: monete W) quem Willelmus de Zonne filius quondam 

Danielis de Agge[re] recognovit se legitime et hereditarie debere 

Elisabeth et Heilwigi de Zonne filiabus quondam Johannis de Zonne dandum 

et solvendum [anno] quolibet (dg: here) mediatim Domini et mediatim 

Johannis de omnibus et singulis (dg: bonis) ipsius Willelmi bonis prout 

in litteris de quo censu IIIIor librarum dictus Marceli[us] XX solidos 

#ad se# dicta Mechtildis XX solidos #ad se# dictus Godefridus XX solidos 

ad (dg: se) dictam eius matrem !eius liberos eiusdem Katherine pertinere 

dicebant hereditarie supportaverunt Wellino de Beke et Arnoldo filio 

quondam Johannis filii Jacobi cum litteris et jure et arrastagiis #de 

tribus annis deficientibus# promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere tali condicione quod dicti Wellinus 

et Arnoldus mediantibus dictis litteris nullum jus prosequentur in 

censibus quos dicta Mechtildis infra parochiam de Ghestel prope Herlaer 

habet solvendos (dg: testes) quos Elizabeth de Zonne erga Ghisbertum de 

Tula acquisiverat #ut recognoverunt et promiserunt#. (dg: testes W et 

Neijnsel datum sabbato post Jacobi) Testes W et Johannes datum sabbato 

post Ja[cobi]. 

 

BP 1179 p 485r 02 za 27-07-1392. 

Henricus Weijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Weijer prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 485r 03 za 27-07-1392. 

Voornoemde Wellinus beloofde aan voornoemde Mechtildis 20 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Dictus Wellinus promisit Mechtildi predicte XX Hollant gulden vel valorem 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 485r 04 za 27-07-1392. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan Marcelius van den Werve en Godefridus zvw 

Godefridus Sceijvel 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit Marcelio van den Werve et Godefrido filio 

quondam Godefridi Sceijvel XX Hollant gulden vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 485r 05 za 27-07-1392. 

Johannes Priker verkocht aan Henricus Ghecke een kamp, gelegen aan het eind 

van de molen gnd die Buertsche Molen, naast het water gnd die Meer, aan hem 

overgedragen door Andreas gnd van Vorst. 

 

Johannes Priker quendam campum situm in fine molendini dicti die 

Buertsche Molen iuxta aquam ibidem dictam communiter die Meer supportatum 
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sibi ab Andrea dicto de (dg: Voer) Vorst prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico Ghecke supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 485r 06 za 27-07-1392. 

Johannes zv Johannes Priker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis Priker prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 485r 07 za 27-07-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 60 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LX Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 485r 08 za 27-07-1392. 

Willelmus van der Tommellen verkocht aan zijn zuster Margareta een 

n-erfcijns van 9 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een 

huis, tuin en aangelegen akker, gnd die Ganspoel, in Vught Sint-Lambertus, 

tussen Henricus Steenken en zijn zuster Engela enerzijds en Petrus 

Eijfeleer en kvw Johannes gnd van den Assche anderzijds, reeds belast met 8 

schelling 6 penning, (2) 3 lopen land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Boerdmans Hoeve, tussen voornoemde Petrus Eijfeleer enerzijds en 

Mathias Rademaker schoenmaker anderzijds, (3) 1 lopen roggeland, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Donker Beemd, tussen voornoemde Petrus 

Eijfeleer enerzijds en Johannes Cloet rademaker anderzijds, deze goederen 

reeds belast met 1/3 deel van 20 schelling oude pecunia en 1/3 deel van 20 

schelling geld. 

 

Willelmus van der Tommellen hereditarie vendidit Margarete sue sorori 

hereditarium censum (dg: X) novem librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et orto et agro terre sibi adiacente dicto die 

Ghanspoel sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti inter hereditatem 

Henrici Steenken (dg: ex uno et inter hereditatem Ar) et Engele eius (dg: 

uxori) #sororis# ex uno et inter hereditatem Petri Eijfeleer et liberorum 

quondam Johannis dicti van den Assche ex alio atque ex tribus lopinatis 

terre sitis in parochia sancti Petri de Vucht in loco dicto Boerdmans 

Hoeven inter hereditatem dicti Petri (dg: Eij) Eijfeleer ex uno et inter 

hereditatem (dg: liberorum quondam Jo) Mathie Rademaker sutoris ex alio 

item ex lopinata terre siliginee sita in dicta parochia sancti Petri ad 

locum dictum die Doncker Beemt inter hereditatem dicti Petri Eijfeleer ex 

uno et inter hereditatem Johannis Cloet rotificis ex alio ut dicebat 

promittens super habita warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

VIII solidis et VI denariis ex dictis domo orto et agro atque tercia 

parte XX solidorum antique pecunie et tercia parte XX solidorum monete 
!monete inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 485r 09 za 27-07-1392. 

Henricus zvw Theodericus van Os gewantsnijder en Theodericus Bathen soen 

beloofden aan Henricus van Huesselingen 87 Gelderse gulden of de waarde en 

10 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

-. 

Henricus filius quondam Theoderici de Os pannicide et Theodericus Bathen 

soen promiserunt Henrico de Huesselingen (dg: non) octoginta septem Gelre 

gulden seu valorem et X (?dg : ..) communes placken ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum ut supra. 
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BP 1179 p 485r 10 za 27-07-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 485r 11 za 27-07-1392. 

Ghibo zvw Johannes Ghevarts beloofde aan Johannes van der Papendonc 132 

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

betalen. 

 

Ghibo filius quondam Johannis Ghevarts promisit Johanni (dg: de) van der 

Papendonc (dg: XXXII Gelre gulden) centum et XXXII Gelre !seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes W et Neijnsel 

datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1179 p 485r 12 za 27-07-1392. 

De broers Johannes Basijn en Rodolphus, kvw Rodolphus van Duer, beloofden 

aan Johannes van den Hoevel zvw Johanns Zerijs 108 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes Basijn et Rodolphus fratres liberi quondam Rodolphi de Duer 

promiserunt Johanni van den Hoevel #filius! quondam Johannis Zerijs# (dg: 

Zerijs soen C et octo) centum et octo Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 485r 13 za 27-07-1392. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Egidius Zecker 33 Gelderse gulden of de 

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

 

Nijcholaus Louwer promisit Egidio Z[e]cker XXXIII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 485r 14 za 27-07-1392. 

Johannes van Hijntham zv Arnoldus van Hijntam voller verkocht aan Henricus 

zvw Henricus Matheus een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Vastenavond 

te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de straat 

gnd Huls, tegenover de Beurdse Molen, tussen een steeg van wijlen 

Laurencius Boijen enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen Laurencius 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 50 schelling. 

 

Johannes de Hijntham filius Arnoldi de Hijntam fullonis hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Henrici Matheus (dg: fi) hereditarium 

censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie ad carnisprivium ex 

domo area et orto sitis in Busco ad vicum Huls in opposito molendini 

dicti Boertsche Moelen inter (dg: here) stegam quondam Laurencii Boijen 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Laurencii ex alio promittens 

super habita et habenda et! obligationem deponere excepto hereditario 

censu L solidorum inde exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 485r 15 za 27-07-1392. 

Theodericus Jongher verhuurde aan Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven, 

een kamp, in Kessel, ter plaatse gnd dat Voerbroect, tussen Willelmus zvw 

Henricus Muijdel... enerzijds en Henricus Pels anderzijds, voor een periode 

van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1391), per jaar voor 

10 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus te betalen. De huurder 

beloofde met Henricus van Hoemen. Zou er enig nieuw werk op voornoemde 
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akker komen, dan zal Theodericus dit van de huur aftrekken. 

 

Theodericus Jongher campum terre situm in parochia de Kessel in loco 

dicto dat Voerbroect inter hereditatem Willelmi filii quondam Henrici 

Muijdel... ex uno et inter hereditatem Henrici Pels ex alio ut dicebat 

locavit (dg: re) Johanni filio quondam domini Johannis de Eijndoven #ad 

spacium trium annorum# a Martini proxime preterito sine m[edio] 

subsequentium possidendum pro X Gelre gulden vel valorem dandis dicto 

Theoderico ab alio in festo Martini et pro primo in festo Martini proxime 

futuro et sic deinceps promittens warandiam et (dg: obligationem 

deponere) contra omnes jure parare valentes et obligationem deponere (dg: 

exceptis) et alter repromisit super omnia (dg: ....) et cum {margine 

sinistra:} Henricus de Hoemen tali condicione quod si contingat aliquod 

eidem de novo opere super predictum campum infra dictum tempore! evenire 

hoc dictus Johannes pro eodem novo opere reparando exponet scilicet idem 

Theodericus hoc dicto Johanni de pecunia dicte locacionis defalcabit. 

Testes Willelmus et Arnoldus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 485r 16 za 27-07-1392. 

Johannes van Eijndoven beloofde voornoemde Henricus van Hoemen schadeloos 

te houden. 

 

+. 

Johannes de Eijndoven promisit dicto! Henrico de Hoemen ab huiusmodi 

indempnem. Testes datum ut supra. (dg: ...). 

 

BP 1179 p 485r 17 za 27-07-1392. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Theodericus van Os, beloofden aan 

Johannes van Ghewanden 212 Gelderse gulden of de waarde en 14 plakken met 

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

 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Theoderici de Os promiserunt 

Johanni de Ghewanden (dg: CC Gelre ..) IIc et XII Gelre gulden vel 

val[orem] et XIIII placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Willelmus et Arnoldus datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1179 p 485r 18 za 27-07-1392. 

Nicholaus Louwer beloofde aan Hermannus van Zonne 44 Gelderse gulden of de 

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

 

Nicholaus Louwer promisit Hermanno de Zonne XLIIII Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 485r 19 ±za 27-07-1392. 

Henricus Jonghe van Kessel beloofde aan Theodericus Jonge, gedurende 3 

jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 7 Gelderse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

(dg: Theodericus) Henricus Jonghe de Kessel promisit super omnia se 

daturum Theoderico Jonge ad spacium trium annorum proxime futurorum anno 

quolibet dictorum trium annorum septem Gelre gulden vel valorem in festo 

Martini et pro primo Martini proxime futuro et sic deinceps. Testes datum 

[supra]. 

 

BP 1179 p 485r 20 ±za 27-07-1392. 

Theodericus Lube Rutgheers soen van Hedichuijsen en zijn schoonzoon Petrus 

Vrederics soen deden tbv Johannes en Katherina, kv Rutgherus zv Theodericus 

Lube, afstand van ¼ deel, dat aan Gerardus Groije zvw Gerardus Groij 

behoorde, in erfgoederen gnd dat Hoge Westerbroek en Lage Westerbroek, in 

Empel, tussen een kamp gnd die Sluiskamp enerzijds en Goessuinus van Os en 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

135 

Johannes van Boert anderzijds. 

 

Theodericus Lube Rutgheers soen de Hedichuijsen et Petrus Vrederics soen 

eius gener super (dg: heredi) quarta parte que ad Gerardum Groije filium 

quondam Gerardi Groij pertinere consueverat in hereditatibus dictis dat 

Hoghe Westerbroec ende Leghe Westerbroec que hereditates site sunt in 

parochia de Empel inter campum dictum die Sluijscamp ex uno et inter 

hereditatem Goessuini de Os et Johannis de Boert ex alio atque super toto 

jure ut dicebant ad opus Johannis et Katherine liberorum (dg: .......) 

Rutgheri filii Theoderici Lube hereditarie renunciaverunt promittentes 

ratam servare (dg: et si via juris). Testes Tijt et Arnoldus datum ut 

supra. 

 

1179 mf8 C 11 p. 486. 

 Dominica post Jacobi: zondag 28-07-1392. 

 Tercia post Bartholomei: dinsdag 27-08-1392. 

 anno nonagesimo secundo Remigii: dinsdag 01-10-1392. 

 Secunda post Remigii: maandag 07-10-1392. 

 in profesto Dijonisii: dinsdag 08-10-1392. 

 in crastino Dijonisii: donderdag 10-10-1392. 

 

BP 1179 p 486v 01 ±za 27-07-1392. 

Johannes en Katherina, kv Rutgherus zv Theodericus gnd Lube, deden afstand 

van een b-erfcijns van 50 schelling geld, die Gerardus zvw Gerardus Groije 

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

een erfgoed in Den Bosch, aan de Vismarkt, waarin Heilwigis gnd des Hanen 

woonde, (2) een b-erfcijns van 20 schelling {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes et Katherina liberi Rutgheri filii Theoderici dicti Lube cum 

tutore super hereditario censu L solidorum monete quem Gerardus filius 

quondam Gerardi Groije habuit solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex hereditate sita in Busco ad forum piscium in qua 

hereditate Heilwigis dicta des Hanen commorari consuevit atque super 

hereditario censu XX solidorum g. 

 

BP 1179 p 486v 02 zo 28-07-1392. 

Martinus zv Martinus Luden soen van Broegel beloofde aan Rodolphus Koijt, 

tbv Heijlwigis Kepkens, 60 franken of de waarde met Vastenavond aanstaande 

(di 18-02-1393) te betalen. 

 

Solvit. 

Martinus filius Martini Luden soen de Broegel promisit Rodolpho Koijt ad 

opus Heijlwigis Kepkens LX francken seu valorem ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes W et Tijt datum (dg: in festo) dominica post 

Jacobi. 

 

BP 1179 p 486v 03 di 27-08-1392. 

Johannes van den Erve van Arscot verklaarde ontvangen te hebben van 

Berneijrus Andries soen 30 gulden, die voornoemde Andreas afgelopen Sint-

Jan verschuldigd was aan hr Theodericus Rover ridder, wegens huur van een 

stenen huis en toebehoren van wijlen Petrus van Waderle, in Den Bosch, aan 

de Vismarkt. 

 

Johannes (dg: de Arsco) van den de! Erve de Arscot recognovit se 

recepisse a Ber[?m]eijro Andries soen XXX gulden quos dictus Andreas 

debebat domino Theoderico Rover militi in festo nativitatis beati 

Johannis proxime preterito occacione (dg: ...) conductionis domus lapidee 

cum attinentiis quondam Petri de Waderle site in Busco ad forum piscium 

prout in litteris dicebat contineri. Testes Rover et Neijnsel datum 

tercia post Bartholomei. 
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BP 1179 p 486v 04 di 01-10-1392. 

Contracten van de schepenen hr Willelmus van Aa ridder, Sijmon van 

Mijrabellum, Emondus Rover, Johannes van Dordrecht, Johannes van den Dijk, 

Arnoldus Vere en Walterus Coptiten. 

 

C. 

Contractus scabinorum domini Willelmi de Aa militis Sijmonis #de 

Mijrabello# Emondi Rover (dg: Johannis de Aggere) Johannis de Dordrecht 

Johannis de Aggere Arnoldus Vere et Walterus Coptiten anno nonagesimo 

secundo Remigii. 

 

BP 1179 p 486v 05 ma 07-10-1392. 

Guedeldis dv Johannes van Gael stemde48 in met de uitgifte49 in cijns gedaan 

aan Henricus zvw Henricus Matheus van 8/9 deel van een stenen poort (dg: 

gnd Peter Schuts Poort), in Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

prout ad Laurencium spectantibus. 

Guedeldis filia Johannis de Gael #cum tutore# donationem (dg: f) ad 

censum factam Henrico filio quondam Henrici Matheus de octo (dg: nonas) 

nonis partibus cuiusdam porte lapidee (dg: cum suis attinentiis et jure 

dicte Peter Scuts Port) site in Busco (dg: ad) in vico Orthensi cum suis 

jure et attinentiis ut dicebat laudavit consensiit et probavit promittens 

cum tutore super habita et habenda ratam servare et (dg: pro) warandiam 

prestare et obligationem deponere. Testes Emont et Aggere datum secunda 

post Remigii. 

 

BP 1179 p 486v 06 ma 07-10-1392. 

Henricus en Guedeldis, kv Johannes van Gael, droegen over aan hun vader 

Johannes van Gael alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van Laurencius gnd Boijen; de erfdeling, gedaan tussen kinderen en 

schoonzoons van voornoemde Johannes van Gael en Walterus Coptiten, blijft 

van kracht, evenals de erkenning, gedaan door voornoemde Henricus en 

Guedeldis, aan Henricus zvw Henricus Matheus van een poort gnd Peter Schuts 

Poort, in Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

Henricus et Guedeldis liberi Johannis de (dg: d) Gael cum tutore omnia 

bona (dg: bo) eis de morte quondam Laurencii dicti Boijen successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

supportaverunt Johanni de Gael eorum patri promittentes ratam servare 

salvis tamen hereditaria divisione prius facta inter liberos (dg: d) et 

generos dicti Johannis de Gael et inter Walterum Coptiten in suo vigore 

permansura et recognatione et promissione (dg: hodierna die) factis (dg: 

ho) per (dg: dictam) dictos Henricum et Guedeldem Henrico filio quondam 

Henrici Matheus #de porta dicta Peter Scuts Port sita in Busco in vico 

Orthensi# secundum continentiam litterarum exinde confectarum in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 486v 07 di 08-10-1392. 

Johannes Pijnge zvw Hermannus Pijnge beloofde aan Johannes zvw Lambertus 

van Rosvelt 26 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1393) te betalen. 

 

Johannes Pijnge filius quondam Hermanni Pijnge promisit (dg: Johannes 

Henricus) Johanni filio quondam Lamberti de Rosvelt (dg: XV) XXVI Gelre 

gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

                         
48 Zie ← BP 1179 p 421r 05 ±ma 07-10-1392, niet afgewerkt contract, uitgifte 

gedaan door Johannes en Henricus kv voornoemde Johannes van Gael. 
49 Zie ← BP 1179 p 399r 06 di 03-09-1392, uitgifte van 8/9 deel in de Peter 

Schuts Poort. 
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Emont et Aggere datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1179 p 486v 08 di 08-10-1392. 

De broers Petrus, Gerardus, Johannes, Hermannus en Lambertus, kvw Gerardus 

Witmeri, verkochten aan Johannes zvw Ghibo van Best, tbv hem en zijn zuster 

Gertrudis dvw voornoemde Ghibo van Best, een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, welke pacht 

van 5 mud wijlen voornoemde Gerardus Witmeri met Kerstmis in Den Bosch 

beurde, en na zijn overlijden voornoemde Petrus, Gerardus, Johannes, 

Hermannus en Lambertus, gaande uit verschillende erfgoederen, onder 

Schijndel, die wijlen voornoemde Gerardus Witmeri had uitgegeven aan 

Johannes Ricarts soen van der Voert voor 1 obool hertogencijns, een 

b-erfcijns van 13½ penning oude cijns, en 9 penning nieuwe cijns aan de 

heer van Helmond, en voor voornoemde pacht van 5 mud rogge. 

 

Petrus Gerardus Johannes Hermannus et Lambertus fratres liberi quondam 

(dg: Laur) Gerardi Witmeri hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem (dg: d) quinque modiorum siliginis 

dicte mensure (dg: Johannes Rijcarts soen van der Voert v) dictus quondam 

(dg: quond) Gerardus (dg: Ger) Witmeri (dg: solven) ad suam vitam et post 

eius vitam dicti Petrus Gerardus Johannes Hermannus et Lambertus (dg: 

fratribus) fratres (dg: es) eius liberi solvendam habuerunt hereditarie 

nativitatis Domini #et in Busco tradendam# ex (dg: p) diversis 

hereditatibus infra parochiam de Scijnle sitis quas hereditates dictus 

quondam Gerardus Witmeri pro uno obulo census domino nostro duci 

(verbeterd uit: p) et pro hereditario censu XIII et dimidii denariorum 

antiqui census et novem denariorum novi census domino de Helmont exinde 

prius solvendis atque pro predicta paccione quinque modiorum siliginis 

(dg: dicto) Johanni Ricarts soen (dg: de) van der Voert (dg: dederat a) 

dederat ad pactum prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni filio 

quondam Ghibonis de Best ad opus sui et ad opus Gertrudis sue sororis 

filie dicti quondam Ghibonis de Best cum litteris et jure occacione 

promittentes (dg: super o) indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem in dicta paccione quatuor modiorum siliginis deponere. 

Testes Aggere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 486v 09 di 08-10-1392. 

Bernardus Weenmaers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Y. 

Bernardus Weenmaers soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 486v 10 do 10-10-1392. 

De broers Johannes die Smit en Lambertus, kvw Johannes die Smijt van 

Bruggen, verkochten aan Willelmus zvw Johannes van Bijchelaer ¾ deel in 3 

lopen roggeland in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd op Geen Hostat, 

tussen Petrus Aleijten soen enerzijds en Ghevardus van den Venne 

anderzijds, belast met de onraad. 

 

Johannes die Smit #et# Lambertus eius frater liberi quondam Johannis die 

Smijt de Bruggen (dg: duas duas) tres quartas partes ad se spectantes in 

(dg: pecia terre) tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

(dg: Lij) Bucstel in jurisdictione de Lijemde ad locum dictum op Gheen 

Hostat inter hereditatem Petri Aleijten soen ex uno et inter hereditatem 

Ghevardi van den Venne ex alio hereditarie vendiderunt Willelmo filio 

quondam Johannis de Bijchelaer promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: duobus duo tribus 

grossis Turonensibus a) oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis. 

Testes Sijmon et Walterus datum supra (dg: q) in crastino Dijonisii. 
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BP 1179 p 486v 11 do 10-10-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 19 Hollandse gulden of 

de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis over een jaar (do 25-

12-1393) te betalen en te leveren. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XIX Hollant gulden seu valorem 

et dimidium modium siliginis mensure de Busco (dg: ad) a nativitatis 

Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 486v 12 do 10-10-1392. 

De broers Johannes die Smit en Lambertus, kvw Johannes die Smit van 

Bruggen, verkochten aan Nijcholaus van Berze ¾ deel in 1 dagmaat beemd, in 

Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd in het Brede Beemd, naast Ghevardus van 

den Venne enerzijds en binnen het water gnd die Dommel anderzijds, welke 

dagmaat jaarlijks gedeeld wordt tegen een stuk beemd in {p.487} Boxtel, in 

Liemde, ter plaatse gnd in Alsenre Beemden, naast Lambertus die Monic 

enerzijds en Jacobus die ....... anderzijds, geheel de dagmaat belast met 6 

kleine zwarte tournosen. 

 

Johannes die Smit Lambertus eius frater liberi quondam Johannis die Smit 

de Bruggen tres quartas partes ad se spectantes in una diurnata prati 

sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco dicto int 

Brede Beemt juxta hereditatem Ghevardi van den Venne ex uno et citra 

aquam dictam die Dommel ex alio et que diurnata prati annuatim (dg: 

contra) dividitur contra peciam prati sitam in 

 

1179 mf8 C 12 p. 487. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 10-10-1392. 

 

BP 1179 p 487r 01 do 10-10-1392. 

in parochia et jurisdictione predictis in loco dicto in Alsenre Beemde 

juxta hereditatem Lamberti die #Monic# ex uno et inter hereditatem Jacobi 

die ....... ex alio (dg: ut dicebant h) in omni jure et prout ibidem site 

sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao de Berze promittentes 

warandiam et [obligationem] deponere exceptis sex (dg: nigris) parvis 

nigris Turonensibus denariis ex dicta integra diurnata prati de jure 

solvendis. Testes Sij et Walterus datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 487r 02 do 10-10-1392. 

Willelmus zvw Johannes van Bijchelaer verkocht aan Nijcholaus van Berze ¼ 

deel in voornoemde dagmaat beemd, geheel de dagmaat belast met 6 kleine 

zwarte tournosen. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Bijchelaer unam quartam partem (dg: 

par) ad se spectantem in dicta diurnata prati ut dicebat hereditarie 

vendidit Nijcholao de Berze promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis sex parvis nigris (dg: Tur) Turonensibus denariis ex dicta 

integra diurnata prati de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 487r 03 do 10-10-1392. 

Katherina dvw Johannes gnd Poeldonc verkocht aan haar natuurlijke zoon 

Ghisbertus, verwekt door wijlen Ghisbertus Lijsscap, een b-erfcijns van 3 

pond 10 schelling geld, die Hadewigis wv Arnoldus gnd Truden soen beloofd50 

had aan voornoemde Katherina, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1/3 deel, 

dat aan voornoemde Katherina gekomen was na overlijden van haar broer 

Arnoldus, in goederen van voornoemde Arnoldus, waar ook gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd die Drieborg 

en ter plaatse gnd in de Grote Beemd. De brief overhandigen aan voornoemde 

                         
50 Zie ← BP 1175 f 267v 13 do 22-05-1371, belofte van deze cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1392 07. 

 

139 

Katherina. 

 

Katherina filia quondam (dg: Arnoldi dicti Truden soen cum tutore) 

Johannis dicti Poeldonc cum tutore hereditarium censum trium librarum et 

decem solidorum monete quem Hadewigis relicta quondam Arnoldi dicti 

Truden soen promisit se daturam et soluturam dicte Katherine hereditarie 

purificationis ex tercia parte dicte Katherine de morte quondam Arnoldi 

sui fratris jure successionis advoluta in bonis quibuscumque ?dicti 

quondam Arnoldi quocumque locorum infra (dg: parochiam) libertatem oppidi 

de Busco ad locum dictum Dungen in loco dicto die Drieborch et in loco 

dicto in den Groten Beemt situatis prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Ghisberto suo filio naturali ab eadem Katherina et 

quondam Ghisberto Lijsscap pariter genito cum litteris et jure promittens 

cum tutore warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Katherine. 

 

BP 1179 p 487r 04 do 10-10-1392. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan zijn moeder, voornoemde Katherina, een 

lijfrente van 7 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Dictus Ghisbertus promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Katherine sue matri vitalem [pensionem] septem librarum 

monete anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra purificationis 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis (dg: et cum) quocumque sitis et 

cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 487r 05 do 10-10-1392. 

Ghisbertus nzvw Ghisbertus Lijsscap droeg over aan Adam van Mierde, tbv 

Ghisbertus Lijsscap de jongere, 1/6 deel in (1) een huis, erf en tuin van 

voornoemde wijlen Ghisbertus Lijsscap, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

achter erfgoed van Johannes die Coelborner kramer, over het gemene water, 

(2) een weg van voornoemde wijlen Ghiselbertus, aldaar, naast voornoemd 

erfgoed van voornoemde Johannes Coelborner enerzijds en erfgoed van 

Henricus Noppen anderzijds. 

 

Ghisbertus filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap unam sextam partem 

ad se spectantem in domo area et orto dicti quondam quondam (dg: Ghi) 

Ghisberti Lijsscap sitis in Busco ad vicum Vuchtensem retro hereditatem 

Johannis die (dg: Cup) Coelborner institoris ultra communem aquam ibidem 

atque in via dicti quondam Ghiselberti sita ibidem (dg: iuxta) contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Johannis Coelborner ex uno et inter 

hereditatem Henrici Noppen ex alio (dg: te ....) prout ibidem siti sunt 

et ad dictum quondam Ghisbertum Lijsscap spectare consueverunt 

hereditarie supportavit Ade de Mierde ad opus (dg: Ghi) Ghisberti 

Lijsscap junioris promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 487r 06 do 10-10-1392. 

Willelmus van Verlaer zvw Godefridus en Henricus Dicbier zvw Godefridus 

beloofden aan Rolandus Jozollo, tbv Thomas etc, 30 oude Franse schilden met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen op straffe van 1. 

 

Willelmus de Verlaer filius quondam Godefridi et Henricus Dicbier filius 

quondam Godefridi promiserunt (dg: Philippo) Rolando Jozollo ad opus 

Thome etc (dg: ..) triginta aude scilde Francie (dg: seu valor) ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 487r 07 do 10-10-1392. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 
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+. 

Primus servabit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 487r 08 do 10-10-1392. 

Walterus Doelvoet droeg over aan Nijcholaus gnd Berwijns soen van Os (1) 

een huis, erf en tuin, in Oss, naast het kerkhof aldaar, tussen een gemene 

weg enerzijds en erfgoed van Leijtkina gnd Fijen anderzijds, achterwaarts 

strekkend aan hr Henricus Mersman priester, (2) een b-erfcijns van 5 

schelling 4 penning geld, die Henricus Loijer beurt, gaande uit een erfgoed 

van Enghela dvw Denkinus Gruijter, aldaar, tussen voornoemde erfgoed van 

Leijtkina enerzijds en Henricus gnd heren Moedels Brueder anderzijds, aan 

hem verkocht door voornoemde Henricus Loijer. 

 

Walterus Doelvoet domum aream et ortum sitos (dg: in .) in Os juxta 

cijmiterium ibidem inter communem plateam #ex uno# et (verbeterd uit: ex) 

hereditatem (dg: Leijtkine) Leijtkine dicte Fijen ex alio (dg: inter he) 

tendentes retro ad hereditatem domini Henrici Mersman presbitri atque 

hereditarium censum quinque solidorum #et quatuor denariorum# monete quem 

Henricus Loijer solvendum habuit hereditarie de et ex hereditate Enghele 

filie quondam Denkini Gruijter sita ibidem inter dictam hereditatem dicte 

Leijtkine ex uno et inter hereditatem Henrici dicti heren Moedels Brueder 

ex alio venditos sibi !abt dicto Henrico Loijer prout in litteris 

hereditarie supportavit Nijcholao dicto (dg: Ve) Berwijns soen de Os (dg: 

pro) cum litteris et jure promittens ratam et! obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: d) Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 487r 09 do 10-10-1392. 

Gerardus zvw Henricus van Mulsen verkocht aan Willelmus van der Hullen een 

n-erfcijns51 van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft in een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Henricus van Mulsen, 

in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Hermannus Zanders enerzijds en erfgoed van wijlen Ludovocus gnd Lude Eefsen 

soen anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde Hermannus Zanders 

soen, reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 50 schelling 

voornoemd geld aan de koper en een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia 

aan een altaar in de kerk in Den Bosch. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Mulsen hereditarie vendidit Willelmo 

van der Hullen hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate (dg: ad dictam medietatem) ad 

dictum venditorem spectante in domo et area et orto dicti quondam Henrici 

de Mulsen sitis in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem 

Hermanni (dg: ex) Zanders ex uno et inter hereditatem quondam Ludovoci 

dicti Lude Eefsen soe[n] ex alio scilicet ex illa medietate que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Hermanni Zanders #soen# ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu (dg: XX) 

quinquaginta solidorum dicte monete dicto emptori et hereditario censu XX 

solidorum antique pecunie cuidam altari sito in ecclesia in Busco exinde 

solvendis exinde solvendis prius ut dicebat et sufficientem facere. 

Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 487r 10 do 10-10-1392. 

Mr Wolphardus van Ghiessen verkocht aan Johannes Luwe zvw Johannes Luwe een 

                         
51 Zie → VB 1799 f 152r 06 ma 26-04-1400, Andries van Oudrigem als wittege man ende mombair 
Mechtelden sijns wijfs wijf wilner Willems van den Hullen was gericht … aen die helft welk tot 

Gerijt soen wilner Henrics van Mulsel toebehoert in huijs erve ende hof des voirs wilner 

Henrics van Mulsel gelegen in tsHertogenbosch tot den eijnde der Orthenstraten tusschen den 

erve Herman Sanders soen ende tusschen den erve wilner Lodewijchs geheijten Loden Eefsen soen 

dats te weten aen die helft des huijs ende erfs ende hoefs welc gelegen is naest bij der 

erffenissen des voirs Herman Sanders soens overmids gebrec van erfcijnsen die die voirs 

Mechtelt dair aen had. 
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erfgoed gnd een halve schaar, in Meerwijk, ter plaatse gnd Pulsbroek. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen unam hereditatem dictam een halve schaer 

ad se spectantem sitam in (dg: pa) jurisdictione de Merewijc in loco 

dicto Pulsbroec #prout ibidem sita est# ut dicebat hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Johanni Luwe filio quondam Johannis Luwe promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 487r 11 do 10-10-1392. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg52 over aan de secretaris Adam van Mierde, 

tbv hem, Rodolphus Delft en Engbertus, kvw Jacobus Aven soen en Johannes zv 

voornoemde mr Wolphardus al zijn beesten, varend goed en roerende en gerede 

goederen. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen omnes suas bestias et bona sua pecoralia 

quecumque et bona sua mobilia et parata quecumque quocumque locorum 

consistentia sive (dg: sive) sita ut dicebat supportavit mihi Ade de 

Mierde ad sui! et ad opus Rodolphi Delft (dg: et Joh ?sup) #et Engberti 

liberorum# Jacobi quondam Ave[n] soen et ad opus Johannis filii dicti 

magistri Wolphardi #(dg: seu et)# seu ad opus alterius eorundem 

promittens ratam servare. Testes Vere et Walterus datum supra. 

 

1179 mf8 C 13 p. 488. 

 in crastino Dijonisii: donderdag 10-10-1392. 

 Sexta post Dijonisii: vrijdag 11-10-1392. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 12-10-1392. 

 in festo Calixti: maandag 14-10-1392. 

 

BP 1179 p 488v 01 do 10-10-1392. 

Matheus Quap zvw Franco Nollekens en Rijxmoedis wv voornoemde Franco 

Nollekens beloofden aan Johannes van Mijngen 71 Engelse nobel of de waarde 

minus 9½ plak met ‘s-Heren-Hemelvaart aanstaande (zo 15-05-1393) te 

betalen. 

 

Matheus Quap filius quondam Franconis Nollekens et Rijxmoedis relicta 

eiusdem quondam Franconis Nollekens promiserunt Johanni de Mijngen LXXI 

(dg: et) Enghels nobel seu valorem minus (dg: IX) #novem et dimidia# 

placke ad (dg: ..) festum ascensionis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Walterus datum (dg: q) in crastino 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 488v 02 do 10-10-1392. 

Johannes Keijser en Rodolphus van den Zande van Bucstel beloofden aan 

Johannes van Mijngen 71 Engelse nobel of de waarde minus 9½ plak met ‘s-

Heren-Hemelvaart aanstaande (zo 15-05-1393) te betalen. 

 

Johannes Keijser et Rodolphus van den Zande de Bucstel promiserunt 

Johanni de Mijngen LXXI Enghels nobel seu valorem minus novem et dimidia 

placke ad festum ascensionis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 488v 03 do 10-10-1392. 

Mijchael van Breda gaf uit aan Rodolphus van Breda (1) een stukje land in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter het woonhuis van voornoemde Mijchael, 

in de tuin van voornoemde Mijchael, naast erfgoed van voornoemde Rodolphus 

van Breda enerzijds en de rest van voornoemde tuin van voornoemde Mijchael 

anderzijds, 70 voet lang, overal 6¼ voet breed, strekkend vanaf het gemene 

water richting de gemene weg, (2) een stukje land in voornoemde tuin, aan 

het eind van voornoemd stuk land, richting voornoemde gemene weg, 31 voet 

                         
52 Zie ← BP 1179 p 400v 07 do 05-09-1392, overdracht van dezelfde goederen. 
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lang en 11½ voet breed, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Mijchael (dg: -e) de Breda (dg: particulam) #peciam# terre sitam in Busco 

ad Vuchtensem!53 retro domum habitationis dicti Mijchaelis (dg: inter 

conti) in orto dicti Mijchaelis (dg: int) contigue iuxta hereditatem 

Rodolphi de Breda ex uno et inter residuum dicti orti dicti Mijchaelis ex 

alio et que (dg: particula) #pecia# terre continet LXX pedatas in 

longitudine et sex pedatas et quartam partem unius pedate ubique in 

latitudine (dg: tendentem) et que (dg: particula) #pecia# terre tendit a 

communi (dg: platea) aqua ibidem versus (dg: ve) communem plateam atque 

quandam particulam terre sitam in dicto orto dicti Mijchaelis ad finem 

(dg: primodicte particule) dicte pecie terre (dg: ad scilicet ad finem 

dicte pecie terre) versus dictam communem plateam et que particula terre 

continet XXXI pedatas in (dg: latitudine et) longitudine et (dg: .) XI 

(dg: ped) et dimidiam pedatas in latitudine prout ibidem site sunt et 

limitate ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Rodolpho de Breda 

ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu XX solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 488v 04 vr 11-10-1392. 

Johannes Coelborner kramer beloofde aan Katherina dvw Johannes Poeldonc 8 

Gelderse gulden, 35 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) en de andere helft met 

Allerheiligen over een jaar (za 01-11-1393). 

 

Johannes Coelborner #institor# promisit Katherine filie quondam Johannis 

Poeldonc (dg: VI) VIII Gelre gulden #scilicet# XXXV #communes# placken 

pro quolibet gulden computato mediatim Jacobi proxime futurum et mediatim 

a festo omnium sanctorum proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

Sijmon et Dordrecht datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 488v 05 vr 11-10-1392. 

Johannes die Gruijter zvw Danijel die Gruijter, zijn zoon Danijel en 

Theodericus van der Zidewijnden ev Mechtildis dv voornoemde Johannes 

Gruijter verkochten aan Danijel Roesmont een huis54, erf en tuin in Den 

Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

van Merlaer enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van der Hagen 

anderzijds, belast met de hertogencijnzen en 7 schelling 6 penning gemeen 

geld aan dekaan en kapittel van de kerk van Den Bosch. 

 

Johannes die Gruijter filius quondam Danijelis die Gruijter Danijel eius 

filius Theodericus van der Zidewijnden maritus et tutor Mechtildis sue 

uxoris filie dicti Johannis Gruijter domum aream et ortum sitos in Busco 

ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Henrici de 

Merlaer ex uno et inter hereditatem quondam Johannis van der Hagen ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Danij) Danijeli Roesmont 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: exceptis) censibus domini ducis et septem solidis 

et sex denariis communis pagamenti decano et (dg: p) capitulo ecclesie de 

Busco exinde solvendis. Testes Dordrecht et Walterus datum sexta post 

Dijonisii. 

 

                         
53 Aangenomen dat dit de Vughterdijk moet zijn: Mijchael van Breda en 

Rodolphus van Breda hadden daar goederen (zie BP 1176 f 233v 19 en BP 1179 

f 077r 10). 
54 Zie → BP 1183 f 353r 02 do 24-07-1404, inmiddels had Danijel Roesmont het huis overgedragen 
aan Walterus van Oekel en die droeg het nu over aan Petrus zv Hermannus van Bijstervelt. 
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BP 1179 p 488v 06 vr 11-10-1392. 

Johannes van Enode maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 30 

oude schilden, met Sint-Severinus-Belijder te betalen, aan hem verkocht 

door jkr Johannes graaf van Megen. 

 

Johannes de Enode hereditarium censum XXX aude scilde (dg: venditum sibi) 

solvendum hereditarie (dg: f) in festo beati Severini confessoris 

venditum sibi a domicello Johanne comite de Megen prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Sijmon et et (dg: di) Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 488v 07 za 12-10-1392. 

Nijcholaus van Berze verkocht aan Gerardus zvw Arnoldus Truden soen een 

erfgoed gnd die Scheepdonk, op de plaats gnd op die Dungen, met de erbij 

horende beemden aldaar naast voornoemd erfgoed gelegen, aan voornoemde 

Nijcholaus verkocht55 door Gerardus zvw Rodolphus zvw Gerardus van Bruggen. 

 

Nijcholaus de Berze quandam hereditatem dictam die Sceepdonc sitam supra 

locum dictum (dg: d) op die Dungen cum pratis ibidem (dg: sit) contigue 

iuxta dictam hereditatem sitis et ad eandem spectantibus venditam dicto 

Nijcholao a Gerardo filio quondam Rodolphi filii quondam Gerardi de 

Bruggen prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Arnoldi Truden soen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

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

#sabbato post Dijonisii#. 

 

BP 1179 p 488v 08 za 12-10-1392. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Nijcholaus van Berze een 

n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (do 25-12-1393), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao de Berze 

hereditarium censum quinque librarum monete hereditarie (dg: me) 

nativitatis Domini et primo termino #a# nativitatis Domini (dg: ex 

premissis) proxime futuro ultra annum ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 488v 09 za 12-10-1392. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Nijcholaus van Berze 40 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Dictus (dg: Arnoldus) Gerardus promisit dicto Nijcholao de Berze XL Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum. 

 

BP 1179 p 488v 10 za 12-10-1392. 

Henricus die Vrieze Alaerts soen droeg over aan Walterus van Oekel een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een hoeve gnd ter Weiden, in Oss, ter plaatse gnd Amstel, tussen wijlen 

Robbertus van Doerne enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht 

voornoemde Henricus die Vrieze gekocht had van Johannes nzvw Gerardus van 

Amstel. 

 

Henricus #die# Vrieze Alaerts soen hereditariam paccionem unius et 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex quodam manso dicto communiter ter Weijden sito in 

parochia de Os in loco dicto communiter Amstel inter hereditatem quondam 

Robberti de (dg: ..) Doerne ex uno et inter communem plateam ex alio quam 

paccionem dictus Henricus die Vrieze erga Johannem filium naturalem 

quondam Gerardi de Amstel (dg: prout in litteris) emendo acquisiverat 

                         
55 Zie ← BP 1175 f 085r 01 wo 04-10-1385, verkoop van dit erfgoed. 
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prout in litteris hereditarie supportavit Waltero de Oekel cum litteris 

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

Testes Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 488v 11 ma 14-10-1392. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten en Jacobus Steenwech beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 18 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1392; 17+30+25=72 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi (dg: v) Coptiten et Jacobus 

Steenwech promiserunt Philippo Jozollo (dg: sc) etc XVIII aude scilde 

Francie (dg: seu val) ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

sub pena I. Testes Sijmon et Emont (dg: datum supra) datum in festo 

Calixti. 

 

BP 1179 p 488v 12 ma 14-10-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 C 14 p. 489. 

 in festo Calixti: maandag 14-10-1392. 

 

BP 1179 p 489r 01 ma 14-10-1392. 

Elizabeth wv Henricus van Scije: haar vruchtgebruik in een huis en erf, 

eertijds van wijlen Petrus van Enghelen alias gnd Ronghe, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, over de Molenbrug {niet afgewerkt contract56}. 

 

Elizabeth relicta quondam (dg: Ar) Henrici de Scije cum tutore suum 

usufructum sibi competentem #in (dg: medietate)# in domo et area que 

fuerat quondam Petri de Enghelen alias dicti Ronghe sita in Busco (dg: a) 

in vico Vuchtensi ultra pontem dictum Molenbrugge. 

 

BP 1179 p 489r 02 ma 14-10-1392. 

Gheerlacus Boest verhuurde aan Willelmus van Derenteren zvw Johannes van 

Derenteren de helft van een kamp, 4 morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen, tussen kvw Theodericus Sceijvel enerzijds en wijlen Theodericus 

Ywani en de zijnen anderzijds, voor de duur van het leven van Agnes wv 

voornoemde Theodericus Sceijvel nu ev voornoemde Gheerlacus, per jaar voor 

de cijns aan de stad Den Bosch en voor 5 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Martinus aan verhuurder te betalen. 

 

Gheerlacus Boest (dg: duo iugera terre sita) #medietatem (dg: quatuor 

iugerum) cuiusdam campi quatuor iugera continentis siti in# in parochia 

de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter hereditatem (dg: Th) liberorum 

quondam Theoderici Sceijvel ex uno et inter hereditatem quondam 

Theoderici Ywani et suorum in hoc consociorum ex alio prout (dg: pro) 

ibidem situs est ut dicebat locavit Willelmo de Derenteren filio quondam 

Johannis de Derenteren ab eodem (dg: q) ad vitam Agnetis relicte dicti 

quondam (dg: Gh) Theoderici Sceijvel nunc uxoris dicti Gheerlaci et non 

ultra possidendam anno quolibet pro pro! censu (dg: domini) oppidi de 

Busco exinde solvendo dando etc atque pro quinque Gelre gulden seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet ad vitam dicte Agnetis et non 

ultra Martini (dg: et primo termino Martini proxime futuro) promittens 

(dg: wa) ratam servare (dg: et a) et alter repromisit et cum dicta Agnes 

decesserit extunc dicta locacio exspirabit. Testes Emont et Dordrecht 

datum in festo Calixti. 

 

                         
56 Voor afgewerkt contract zie BP 1179 p 489r 05 ma 14-10-1392. 
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BP 1179 p 489r 03 ma 14-10-1392. 

Johannes Fraij zv Johannes die Fraij droeg over aan Egidius zvw Arnoldus 

zvw Egidius die Moelner van Erpe een stuk land, 150 roeden groot, in Erp, 

tussen Johannes gnd van den Grave enerzijds en Leonius van de Kelder 

anderzijds, met een sloot aan beide einden van het stuk land, aan 

eerstgenoemde Johannes uitgegeven door voornoemde Leonius van de Kelder, 

met de voorwaarde in de brief vermeld, belast met de cijns en de pacht in 

de brief vermeld. 

 

Johannes Fraij filius (dg: s q) Johannis die Fraij peciam terre centum et 

quinquaginta virgatas terre continentem sitam in parochia de Erpe inter 

hereditatem Johannis dicti (dg: Grave) van den (dg: Gra) Grave ex uno et 

inter hereditatem Leonii de Penu ex alio cum fossato ab utroque fine 

dicte pecie terre sito datam ad pactum primodicto Johanni a dicto Leonio 

de Penu prout in litteris hereditarie supportavit Egidio filio quondam 

(dg: Egid) Arnoldi (dg: Go) filii quondam Egidii die Moelner de Erpe cum 

litteris et jure #et cum condicione in dictis litteris contenta# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censu et paccione in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 489r 04 ma 14-10-1392. 

Willelmus zvw Arnoldus Teilkini droeg over aan Reijnerus zvw Henricus gnd 

Mudeken een huis en tuin, in Lithoijen, tussen een gemene weg enerzijds en 

Willelmus zv Henricus gnd Leijten soen anderzijds, aan hem overgedragen 

door Johannes van Neijnsel. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Teilkini domum et ortum sitos in 

parochia de Lijttoijen inter communem (dg: ..) plateam et (verbeterd uit: 

ex) inter hereditatem Willelmi filii Henrici dicti Leijten soen 

supportatos sibi a Johanne de Neijnsel prout in litteris supportavit 

Reijnero filio quondam Henrici dicti Mudeken cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 489r 05 ma 14-10-1392. 

Destijds had Henricus gnd van Scije een huis en erf, eertijds van wijlen 

Petrus van Engelen alias gnd Ronge, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over 

de Molenbrug, tussen erfgoed van wijlen Johannes Bobben enerzijds en de 

stadsmuur anderzijds, met toebehoren zowel aan deze als aan gene zijde van 

de stroom, in cijns verkregen van Johannes gnd van Best, voor een 

b-erfcijns van 31 schelling geld aan de priesters van kerk van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch en een b-erfcijns van 9 pond voornoemd geld aan 

voornoemde Johannes van Best. Thans verkochten Elizabeth gnd van den Venne 

wv voornoemde Henricus van Scije en Elizabeth, dv voornoemde wijlen 

Henricus en Elizabeth, aan Henricus Foebeken den Zeelmaker ¼ deel van 

voornoemd huis en erf, te weten het ¼ deel dat ligt tussen voornoemde 

stadsmuur enerzijds en de rest van voornoemde huis en erf, behorend aan 

Sijmon van Ghewanden, anderzijds, met de helft van de scheidingswand, en de 

helft van de tuin behorend bij eerstgenoemd huis en erf, achter voornoemd 

huis en erf gelegen over de gemene stroom, tussen de stadmuur enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Colen anderzijds, te weten de helft richting de 

stadsmuur, zoals afgepaald, belast met de helft van voornoemde cijnzen van 

31 schelling en 9 pond voornoemd geld. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: ..) Henricus dictus de Scije domum et 

aream que fuerat quondam (dg: do e) Petri de Engelen alias dicti Ronge 

sitam in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum communiter 

Molenbrugge inter hereditatem quondam Johannis Bobben ex uno et inter 

murum oppidi de Busco ex alio cum attinentiis eiusdem domus et aree 

singulis et universis tam citra quam ultra aquam ibidem currentem 

consistentibus sive sitis prout huiusmodi domus et area cum dictis eius 
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(dg: f) attinentiis universis ad dictum quondam Petrum de Enghelen 

spectare consuevit erga Johannem dictum de Best ad censum acquisivisset 

scilicet pro hereditario censu triginta unius solidorum monete presbitris 

ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco annuatim exinde de jure 

solvendo atque pro hereditario censu novem librarum monete predicte dicto 

Johanni de Best annuatim exinde solvendo prout in litteris quas vidimus 

constitute igitur coram scabinis infrascriptis Elizabeth dicta van den 

Venne relicta dicti quondam Henrici (dg: die) de Scije et Elizabeth (dg: 

eius) filia #dictorum quondam Henrici et Elizabeth# cum tutore quartam 

partem dicte domus et aree scilicet illam partem que sita est inter 

dictum murum dicti oppidi de Busco ex uno et inter residuum dicte domus 

et aree spectans ad Sijmonem de Ghewanden ex alio prout huiusmodi (dg: 

pas) pars ibidem sita est inter dictum murum et inter parietem 

consistentem inter eandem partem et inter dictum residuum dicte domus et 

aree spectans ad dictum Sijmonem simul cum medietate jamdicte parietis 

atque medietatem cuiusdam orti spectantis ad primodictam domum et aream 

(dg: sita) qui ortus situs ibidem retro (dg: communem aq) dictam domum et 

aream ultra communem aquam inter dictum murum ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Colen ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus 

dictum murum prout ibidem sita est et limitata hereditarie vendiderunt 

Henrico (dg: Foep) Foebeken den Zeelmaker supportaverunt cum litteris 

(dg: et ju) et aliis et jure occacione promittentes cum tutore (dg: 

ratam) super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Henrici de Scije deponere 

excepta medietate dictorum censuum XXXI solidorum et novem librarum dicte 

monete qua[m] medietate[m] dictorum censuum dictus emptor nunc deinceps 

ex (dg: dicta) predictis parte et medietate orti predicti eis ut dictum 

est venditis solvere tenebitur annuatim (dg: q) sic quod supra residuum 

dicte domus et aree cum suis attinentiis universis dampna non eveniant 

occacione eiusdem medietatis censuum predictorum. Testes Emont et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 489r 06 ma 14-10-1392. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Johannes gnd van Best” en 

“Petrus en Johannes gnd van Os die Plattijnmaker” en voornoemde koper 

beloofde de brieven, zo nodig, aan de verkopers ter hand te stellen. De 

brief overhandigen aan eerstgenoemde Elizabeth of aan Arnoldus van den 

Venne. 

 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit Johannes dictus de Best 

et altera Petrus et (dg: Poh) Johannes dictus de Os die Plattijnmaker et 

dictus emptor promisit tradere dictis venditoribus super omnia ut in 

forma. Testes datum supra. Traditur primodicte Elizabeth vel Arnoldo van 

den Venne. 

 

BP 1179 p 489r 07 ma 14-10-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan Arnoldus van den Venne zv Johannes en aan 

Elizabeth dvw Johannes van Scije 80 Hollandse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) en de andere helft 

met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393). De brief overhandigen aan 

Arnoldus van den Venne. 

 

Dictus emptor promisit super omnia Arnoldo van den Venne filio Johannis 

et Elizabeth filie quondam Johannis de Scije (dg: nov) octoginta Hollant 

gulden seu valorem mediatim nativitatis Johannis proxime futuro et 

mediatim (dg: in f) a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo van den Venne. 

 

BP 1179 p 489r 08 ma 14-10-1392. 

Elizabeth dvw Johannes van der Bruggen wv Henricus gnd Arts soen en haar 

kinderen Reijnerus en Johannes droegen over aan Ghibo zvw Johannes Everaets 
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soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Gheldolphus gnd 

Ghelden zv Gerardus gnd Mans soen beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren aan voornoemde Elizabeth en na haar overlijden aan haar kinderen, 

gaaande uit 2 stukken land, in Helvoirt, (1) ter plaatse gnd Loervoert, 

tussen Ghibo met den Gemake enerzijds en Albertus gnd Abe Steenkens 

anderzijds, (2) naast de hoeve van Arnoldus Berwout, tussen voornoemde 

Albertus enerzijds en een gemene weg anderzijds. Lasten van de kant van kv 

voornoemde Elizabeth worden afgehandeld. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis van der Bruggen relicta quondam Henrici 

dicti Arts soen cum tutore Reijnerus et Johannes eius liberi hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Gheldolphus 

dictus Ghelden filius Gerardi dicti Mans soen promisit se daturum et 

soluturum dicte Elizabeth quamdiu eadem Elizabeth vixerit in humanis et 

post eiusdem Elizabeth decessum liberis eiusdem (dg: decessum) Elizabeth 

decessum! hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex duabus 

peciis terre sitis in parochia de Helvoert quarum una ad locum dictum 

Loervoe[rt] inter hereditatem Ghibonis met den Gemake ex uno et inter 

hereditatem Alberti dicti Abe Steenkens ex alio et altera iuxta mansum 

Arnoldi Berwout inter hereditatem dicti Alberti ex uno et inter communem 

plateam ex alio sunt site prout in litteris supportaverunt (dg: ..) 

Ghiboni filio quondam Johannis Everaets soen cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et quorumcumque liberorum dicte Elizabeth deponere. Testes 

datum supra. 

 


