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1179 mf8 D 01 p. 490. 

 Quarta post Calixti: woensdag 16-10-1392. 

 Quinta post Calixti: donderdag 17-10-1392. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo secundo mensis octobris die XVII: 

  donderdag 17-10-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis octobris die XVII: 

  donderdag 17-10-1392. 

 

BP 1179 p 490v 01 wo 16-10-1392. 

Gerardus van Vladeracken, zijn kinderen Arnoldus, Johannes en Elizabeth, 

Willelmus van Audenhoven ev Cristina en Johannes Loijer ev Gheerburgis, dv 

voornoemde Gerardus, Hubertus Steenwech ev Cristina, Ludekinus van Boemel 

ev Johanna en Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis, dvw Goeswinus 

van den Steen, verkochten aan Mechtildis wv Jacobus Coptiten 2/3 deel, dat 

aan hen gekomen was na overlijden van Cristina wv Johannes Coptiten, in een 

kamer met ondergrond, in Den Bosch, op het Klein Begijnhof, voor het 

woonhuis van Arnoldus van Waderle, welke kamer eertijds was van de 

gezusters jkvren Hadewigis en Aleijdis, gnd van Enghelen, en welke kamer 

voornoemde Cristina wv Johannes Coptiten verworven had van Margareta en 

Heijlwigis gnd Spijkers. Voornoemde Johannes zv voornoemde Gerardus van 

Vladeracken beloofde dat zijn zoon/broer Jacobus nimmer hierop rechten zal 

doen gelden. 

 

(dg: G) Gerardus de Vladeracken Arnoldus et Johannes (dg: eius liberi) et 

Elizabeth eius liberi cum tutore Willelmus de Audenhoven maritus et tutor 

legitimus Cristine eius uxoris et Johannes Loijer maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Gheerburgis sue uxoris filiarum dicti Gerardi 

Hubertus Steenwech maritus et tutor Cristine sue uxoris Ludekinus de 

Boemel maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris et Gheerlacus filius 

Gheerlaci Cnode maritus et tutor legitimus Goderadis sue uxoris filiarum 

quondam Goeswini van den Steen duas tercias partes (dg: ad se spectantes) 

#eis de morte quondam Cristine relicte quondam Johannis Coptiten# in 

quadam camera cum eius fundo sita in Busco supra parvam curiam beghinarum 

ante domum habitationis Arnoldi de Waderle que camera (dg: ..) cum eius 

fundo fuerat quondam domicellarum Hadewigis et Aleijdis sororum dictarum 

de Enghelen quam cameram cum suo fundo #dicta# Cristina relicta quondam 

Johannis Coptiten erga Margaretam et Heijlwigem (dg: cum erga ..) dictas 

Spijkers acquisiverat (dg: promisera) prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Mechtildi relicte quondam Jacobi Coptiten supportaverunt cum 

litteris ac aliis et jure promittentes (dg: ratam) cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus 

Johannes filius dicti Gerardi de Vladeracken quod ipse Jacobum filium! 

fratrem perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis 

habere. Testes Vere et Coptiten datum quarta post Calixti. 

 

BP 1179 p 490v 02 do 17-10-1392. 

Johannes die Vrieze zvw Arnoldus die Vrieze van Vechel en Johannes zvw 

Theodericus Mertens soen ev Gertrudis dvw voornoemde Arnoldus die Vrieze 

verkochten aan Henricus zvw voornoemde Arnoldus Vrieze alle goederen, die 

aan voornoemde Johannes Vrieze en Gertrudis gekomen waren na overlijden van 

hun ouders, gelegen onder Veghel, belast met lasten die wijlen voornoemde 

Arnoldus Vrieze hieruit had. 

 

Johannes die Vrieze filius quondam Arnoldi die Vrieze de Vechel et 

Johannes filius quondam Theoderici Mertens soen maritus et tutor 

legitimus Gertrudis (dg: c u) sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi die 

(dg: Vriese) Vrieze omnia bona et hereditates dictis Johanni Vrieze et 

Gertrudi de morte quondam suorum parentum successione advolutas quocumque 

locorum infra parochiam de Vechel sitas ut dicebant hereditarie 
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vendiderunt Henrico filio dicti quondam Arnoldi Vrieze promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

que dictus quondam Arnoldus Vrieze exinde de jure consuevit et tenebatur. 

Testes (dg: V) Dordrecht et Vere datum quinta post Calixti. 

 

BP 1179 p 490v 03 do 17-10-1392. 

Happo gnd Katherinen van Acht droeg over aan Henricus zvw Arnoldus Hollens 

soen ¼ deel in ½ die behoorde aan Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini en 

zijn dochter Heijlwigis in een erfgoed gnd het Goor, in Blaarthem Sint-

Lambertus, tussen Yda wv Henricus gnd Zwager enerzijds en erfgoed dat was 

van Mathijas gnd Aleijten soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan erfgoederen van Arnoldus gnd Jans soen van den Venne en Walterus 

gnd Wever, welke helft voornoemde Happo Katerinen soen, Nijcholaus gnd 

Vrancken soen, Henricus zv Arnoldus gnd Hollens soen en Johannes gnd van 

Steensel zv Henricus Baten soen in pacht gekregen hadden van voornoemde 

Arnoldus Ysebouts en zijn dochter Heijlwigis. 

 

Happo dictus Katherinen de Acht unam quartam partem ad se spectantem in 

(dg: q) medietate que spectabat ad Arnoldum Ysebout filium quondam 

Arnoldi Tielkini et Heijlwigem eius filiam in quadam hereditate dicta 

communiter tGoer sita in parochia (dg: sancti Lamberti #de Blaerthem#) 

sancti Lamberti #de Blaerthem# inter hereditatem Yde relicte quondam 

Henrici dicti Zwager ex uno et inter hereditatem (dg: here) que fuerat 

Mathije dicti Aleijten soen ex alio tendente a communi platea ad 

hereditates Arnoldi dicti Jans soen van den Venne et (verbeterd uit: ex; 

dg: alio) Walteri dicti Wever quam medietatem dicte hereditatis dictus 

Happo Katerinen soen et Nijcholaus dictus Vrancken soen Henricus filius 

(dg: Nij) Arnoldi dicti Hollens soen et Johannes dictus de Steensel 

filius Henrici Baten soen erga dictos Arnoldum Ysebouts et Heijlwigem 

eius filiam ad pactum acquisiverant prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico filio Arnoldi quondam Hollens soen (dg: so) cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et (dg: 

obligationem) aliam obligationem et impeticionem ex parte sui in dicta 

quarta parte dictis! hereditatis existentem excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 490v 04 do 17-10-1392. 

Aan voornoemde Henricus zvw Arnoldus Hollens soen moet worden overhandigd 

de brief van voornoemde Happo, met betrekking tot voornoemde helft, 

waarover als schepenen stonden Ywanus Stierken en Johannes van Ouden op do 

11-04-1387. 

 

Tradentur dicto Henrico filio quondam Arnoldi Hollens soen littere dicti 

Happonis #mentionem de predicta medietate facientes# de quibus fuerunt 

scabini Ywanus Stierken et Johannes de Ouden datum feria quinta post 

pasca anno octogesimo septimo (do 11-04-1387). 

 

BP 1179 p 490v 05 do 17-10-1392. 

Goeswinus van Best zv Johannes van Best verkocht aan Thomas zvw Willelmus 

gnd Veren Ghisenraden soen een n-erfcijns van 20 pond geld, een helft te 

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

stenen huis1 en erf van wijlen Godescalcus van Bladel, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Stierken enerzijds en 

erfgoed van wijlen Tielmannus Mathijs soen anderzijds, het gehele huis 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 pond voornoemd 

geld, en 2/3 deel van het huis met een b-erfcijns van 9 oude schilden. 

 

Goeswinus de Best filius Johannis de Best hereditarie vendidit Thome 

filio quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen hereditarium censum 

                         
1 Zie ← BP 1177 f 388v 07 ma 14-08-1385, Goeswinus van Best kreeg bij erfdeling 1/3 deel van 
dit huis. 
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XX librarum monete solvendum hereditarie #mediatim# pasche et mediatim 

Remigii de et ex (dg: dol) domo lapidea et area cum suis attinentiis 

quondam Godescalci de Bladel sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Johannis Stierken ex uno et inter hereditatem quondam 

Tielmanni Mathijs soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: sedecim 

denariis an) censu domini ducis #ex dicta integra domo et area# et 

hereditario censu XX librarum dicte monete et hereditario censu novem 

aude scilden ex duabus terciis partibus dicte domus lapidee prius 

solvendis et promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 490v 06 do 17-10-1392. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Remigius 

(di 01-10-1392), met 200 Hollandse gulden zoals die vandaag gemeenlijk in 

de beurs gaan of de waarde en met 10 pond geld als cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Rodolphus van Gravia, 

Goeswinus van Dijesa, mr Wolphardus van Ghiesen en Johannes Molle. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: trium annorum) quatuor annorum post 

festum Remigii proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto 

spacio durante cum ducentis Hollant gulden quales currunt (dg: nunc) 

hodie die communiter ad bursam seu valorem et cum X libris monete pro 

censu redempcionis anni et cum arrestadiis (dg: ut dicebat) ut in forma 

promittens ut in forma. Acta in camera presentibus Rodolpho de Gravia 

Goeswino de Dijesa magistro Wolphardo de Ghiesen et Johanne Molle datum 

anno Domini Mo CCC nonagesimo secundo mensis octobris die XVII hora. 

 

BP 1179 p 490v 07 do 17-10-1392. 

Johannes zvw Henricus van Arle ev Aleijdis dvw Jordanus Cluijsterman van 

Straten verkocht aan Godefridus van Lijemde bakker een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een stuk beemd gnd dat Klein Berendonkske, in Oirschot, in de herdgang van 

Hersel, tussen erfgoed gnd die Groot Berendonk enerzijds en Godefridus 

Becker anderzijds, (2) een stuk beemd gnd dat Hanendonk, in Oirschot, in de 

herdgang van Hersel, tussen de gemeint enerzijds en Jordanus van der 

Teijnden anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Johannes (dg: Henrics soen) filius quondam Henrici de Arle maritus 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam (dg: Johannis C) Jordani 

Cluijsterman de Straten hereditarie vendidit Godefrido de Lijemde pistori 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia (dg: ter) prati 

dicta dat Cleijn Berendoncsken sita in parochia de Oerscot in pastoria de 

Hersel inter hereditatem dictam die Groet Berendonc ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Becker ex alio item pecia prati dicta dat Hanendonc 

sita in parochia et pastoria predictis inter (dg: hereditatem communem) 

communitatem ex uno et inter hereditatem Jordani van der Teijnden ex alio 

ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 490v 08 do 17-10-1392. 

Henricus zvw Arnoldus Vrieze van Vechel beloofde aan zijn broer Johannes 

Vrieze 96 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) 

te betalen. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Vrieze de Vechel promisit Johanni Vrieze 

suo fratri nonaginta sex Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1179 p 490v 09 do 17-10-1392. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Johannes zvw Theodericus Mertens soen 95 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit Johanni filio quondam Theoderici Mertens soen 

XCV Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 490v 10 do 17-10-1392. 

(dg: Petrus). 

 

BP 1179 p 490v 11 do 17-10-1392. 

Rutgherus zvw Johannes Mersman van Os, Henricus van Ghemonden zvw Johannes 

van Ghemonden en Johannes Huijsman zvw Willelmus Huijsman verkochten aan 

Petrus zvw Henricus gnd Ruse, tbv hem en zijn moeder Katherina wv 

voornoemde Henricus Ruse, een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan-Baptist in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis Mersman de Os Henricus de Ghemonden 

filius quondam Johannis de Ghemonden Johannes Huijsman filius quondam 

Willelmi Huijsman hereditarie vendiderunt Petro filio quondam Henrici 

dicti Ruse ad opus sui et ad opus Katherine sue matris (dg: fi) #relicte# 

dicti quondam Henrici Ruse hereditariam paccionem duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Johannis baptiste et in Busco tradendam ex omnibus et singulis suis bonis 

(dg: habitis et habendis) quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittentes warandiam. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 490v 12 do 17-10-1392. 

En zij kunnen terugkopen binnen 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393), met 45 goede Gelderse gulden of de waarde, de pacht die 

vervalt met Sint-Jan volgend op de wederkoop danwel op de dag van 

wederkoop, en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van schepenen, Hermannus Loden en !Hermannus Loden en 

Godefridus van Alfen. 

 

Et poterit ipsi seu eorum alter quitare et redimere infra quatuor annos 

(dg: -orum) post festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio 

sequentes semper dictis quatuor durantibus cum quadraginta quinque bonis 

Ghelre gulden seu valorem et cum paccione (dg: pac) provenienda in festo 

nativitatis huiusmodi redempcionem sequente seu in festo nativitatis 

Johannis cum paccione in eodem festo provenienda et cum dicta pecunia et 

cum arrestadiis (dg: ..) promittens super habita et habenda fide prestita 

pro se et pro dicta Katherina sua matre ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Hermanno Loden et !Hermanno Loden (dg: Johanne) 

Godefrido de Alfen datum anno nonagesimo secundo mensis octobris die XVII 

hora vesperarum. 

 

1179 mf8 D 02 p. 491. 

 Quinta post Kalixti: donderdag 17-10-1392. 

 anno nonagesimo secundo mensis octobris die XVII: 

  donderdag 17-10-1392. 

 

BP 1179 p 491r 01 do 17-10-1392. 

Hermannus zvw Lodovicus gnd Eefsen gaf uit aan Hermannus Rogghe ongeveer 8 

morgen land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in het Doide Broek, 

beiderzijds tussen voornoemde Hermannus, met een eind strekkend aan een 

erfgoed gnd die Hare en met het andere eind aan een gemene steeg, met 
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geheel de sloot richting de plaats gnd ten Hoernic; de uitgifte geschiedde 

voor (dg: 5½ oude groot Tournoois) de grondcijns, te weten 1 oude groot per 

bunder, en thans voor een n-erfpacht van 5 mud 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren. 

 

Hermannus #(dg: Loden s)# filius quondam Lodovici dicti Eefsen octo 

iugera terre vel circiter sita in parochia de Ghestel prope Herlaer in 

loco dicto int Doide Broec inter hereditatem dicti Hermanni ex utroque 

latere coadiacentem tendentia cum uno fine ad hereditatem dictam die Hare 

et cum reliquo fine ad communem stegam in (dg: qua) quantitate qua ibidem 

sita sunt cum integro fossato eorundem quod situm est versus locum dictum 

ten Hoernic dedit ad hereditariam paccionem Hermanno Rogghe ab eodem 

hereditarie possidenda pro (dg: cen se quinque et dimidio antiquis 

grossis Turonensibus censi) censu domini (dg: ...) fundi exinde solvendo 

scilicet de quolibet bonario unum grossum antiquum dando etc atque pro 

hereditaria paccione quinque modiorum et duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie Remigii #et in Busco 

tradenda# ex premissis promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Vere et 

Wolterus datum quinta post Kalixti. 

 

BP 1179 p 491r 02 do 17-10-1392. 

En hij kan voornoemde pacht terugkopen, elke mud met 45 goede Gelderse 

gulden of de waarde, de pacht en eventuele achterstallige termijnen, 

gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393). Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Gerardus Wilde, Petrus Becker en 

Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem scilicet quemlibet modium cum 

quadraginta quinque bonis Gelre gulden seu valorem #cum paccione# et cum 

arrestadiis scilicet ad (dg: spacium) spacium trium annorum post festum 

nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium ut in forma. 

Acta in camera presentibus scabinis Gerardo Wilde et Petro Becker Johanne 

de Globo. 

 

BP 1179 p 491r 03 do 17-10-1392. 

Lambertus zvw Lambertus die Moelner van Os en Johannes die Vrieze bakker 

beloofden aan Sijmon zv Johannes van der After 19 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti die Moelner de Os et Johannes die 

Vrieze pistor promiserunt Sijmoni filio (dg: q) Johannis van der After 

XIX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 491r 04 do 17-10-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 491r 05 do 17-10-1392. 

Hermannus gnd Rogge droeg over aan Hermannus zvw Lodovicus Eefsen soen een 

b-erfcijns van 5 oude schilden evenveel in ander paijment voor elke oude 

schild als de stad Den Bosch ten tijde van de betaling van de cijns zal 

geven en betalen en nemen en ontvangen voor een oude schild, die Henricus 

zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini beloofd had aan voornoemde Hermannus, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Oda van 

Colonia, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen 
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Everardus van Amersfoert. 

 

Nota. 

Hermannus (dg: Ro) dictus Rogge hereditarium censum quinque aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis scilicet tantum in alio pagamento pro quolibet dictorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis scilicet quantum in alio pagamento pro quolibet dictorum 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum quantum 

oppidum de Busco tempore solucionis dicti census communiter dabit et 

exsolvet ac capiet et recipiet pro uno aureo denario antiquo communiter 

aude scilde vocato boni auri et iusti ponderis quem censum Henricus 

filius Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini promisit se daturum et 

soluturum dicto Hermanno hereditarie nativitatis Domini de et ex domo et 

area quondam Ode de Colonia sita in Busco in vico Orthensi contigue iuxta 

hereditatem #quondam# Everardi de (dg: C) Amersfoert prout in litteris 

hereditarie supportavit Hermanno filio quondam Lodovici Eefsen soen cum 

litteris et jure promittens (dg: ratam servare et ob) super omnia habita 

et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 491r 06 do 17-10-1392. 

En hij kan voornoemde cijns van 5 oude schilden terugkopen, binnen 6 weken 

na overlijden van Johannes Nouden, met 85 oude schilden evenveel voor elke 

oude schild te geven in ander paijment als de stad Den Bosch zal nemen etc 

voor een oude schild ten tijde van de wederkoop. Voornoemde Hermannus 

Roggen, zijn erfgenamen of iemand in zijn naam moet die wederkoop doen in 

het wisselkantoor, in het bijzijn van twee of meer schepenen. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van hr Gerardus Groij, Gerardus van Wilde, Petrus 

Becker, Mauritius van Boemel en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum quinque aude scilde (dg: cum) infra sex 

septimanas post decessum Johannis Nouden sine medio sequentes cum (dg: 

nonagesimo) octoginta quinque aude scilt scilicet dandis pro quolibet 

dictorum aude scilde tantum in alio (dg: quoli) pagamento quantum oppidum 

de Busco capiet etc tempore huiusmodi redempcionis pro uno aude scilt hoc 

addito (dg: siti si contingat dictum Johannem Nouden decedere ante festum 

nativitatis Domini proxime futurum extunc dictus Hermannus Rogghen dabit 

prius dicto Hermanno Lo filio Lodovici quinque aude scilde que provenient 

in festo nativitatis Domini proxime) futuro et huiusmodi redempcio fiet 

per dictum Hermannum Roggen seu suos heredes vel aliquem nomine suo in 

(dg: cambio) Busco in cambio ibidem sub testimonium duorum (dg: s) vel 

plus scabinorum (dg: testimo) promittens super habita et habenda ut in 

forma. Acta in camera oppidi de Busco presentibus (dg: Ael) domino 

Gerardo Groij Gerardo de Wilde Petro Becker Mauritio de Boemel Johanne de 

Globo datum anno nonagesimo secundo mensis octobris die XVII hora 

vesperarum. 

 

BP 1179 p 491r 07 do 17-10-1392. 

Arnoldus Steijmpel beloofde aan Johannes zv Johannes Zebrechts soen 4 

Gelderse gulden met Vastenavond (di 18-02-1393) en 4 Gelderse gulden en 10 

Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Arnoldus Steijmpel promisit Johanni #filio Johannis# Zebrechts soen IIII 

(dg: Gelde) Gelre gulden ad carnisprivium et IIII Gelre gulden et X 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Sijmon et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 491r 08 do 17-10-1392. 

Johannes van Ollant en zijn zoon Johannes verkochten aan Andreas van 
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Oudrigem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 3 mud 6 zester rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 3 mud 6 zester de broers Johannes gnd Bathen 

soen en Henricus gnd Bathen, kvw Henricus gnd Henten soen, beloofd hadden 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Johannes van Ollant en 

zijn zoon Johannes, gaande uit een stuk land en een aangelegen stuk eusel, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onland, tussen Everardus gnd Cort 

Everaet enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds. 

 

Johannes de Ollant et Johannes eius filius hereditarie vendiderunt Andree 

de (dg: Ou) Oudrigem hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et 

ex hereditaria paccione trium modiorum et sex sextariorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem trium modiorum et sex sextariorum siliginis dicte 

mensure Johannes dictus Bathen soen et Henricus dictus Bathen fratres 

liberi quondam Henrici dicti Henten soen promiserunt (dg: se) ut 

debitores principales se daturos et soluturos dictis Johanni de Ollant et 

Johanni eius filio hereditarie termino solucionis et loco predictis ex 

pecia terre et pecia pascue dicte eeusel sibi adiacente sitis in parochia 

de Rode sancte Ode in loco dicto Onlant inter hereditatem Everardi dicti 

Cort #Everaet# ex uno et inter (dg: he) communitatem ibidem ex alio prout 

in litteris quas vidimus promittentes indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem in dicta paccione trium modiorum 

et sex sextariorum siliginis existentem deponere et sufficientem facere. 

Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 491r 09 do 17-10-1392. 

Johannes nzvw Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis dvw Walterus die 

Neijser gaven uit aan Gerardus Hels zv Ghibo gnd Hels een huis en tuin in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Johannes gnd Smijt enerzijds en 

Johannes gnd Diddekens soen anderzijds, strekkend vanaf een weg tot aan een 

broekland aldaar, welk huis en tuin 57 voet breed zijn richting voornoemd 

broekland en 53 voet richting de heide; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Arnoldi Heijme maritus legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Walteri die Neijser et dicta Aleijdis 

cum eodem tamquam cum tutore domum et ortum sitos in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Bruggen inter hereditatem Johannis (dg: dicti 

S) dicti Smijt ex uno et inter hereditatem (dg: quondam liberorum) 

Johannis dicti Diddekens soen ex alio tendentes a (dg: q communi pla) 

quadam platea (dg: versus ibidem jacente) ad paludem quandam ibidem 

jacentem que vero domus et ortus predicti quinquaginta septem pedatas in 

latitudine (dg: d) versus predictam (dg: plateam) #paludem# atque 

quinquaginta tres pedatas in latitudine (?dg: ?platea) versus mericam 

continent ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Gerardo Hels filii! 

(dg: quondam) Ghibonis dicti Hels ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditario censu XXti solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

purificationis ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem (dg: da) aliam deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 491r 10 do 17-10-1392. 

Voornoemde Gerardus Hels beloofde aan Johannes nzvw Arnoldus Heijme 4 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (di 02-02-1395) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus Hels promisit Johanni filio naturali quondam Arnoldi 

Heijme IIII Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime futuro 

ultra duos annos sine medio sequentes persolvendos. Testes datum supra. 
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1179 mf8 D 03 p. 492. 

 Quinta post Kalixti: donderdag 17-10-1392. 

 

BP 1179 p 492v 01 do 17-10-1392. 

Hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Den Bosch gaf uit aan Johannes 

zvw Henricus van der Langdonc een akker, gnd die Hoernic Akker, in Mierlo, 

ter plaatse gnd ten Hout, tussen kinderen gnd Neven Kijnder enerzijds en 

een gemene weg elders rondom; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die er 

jaarlijks uit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 10 zester 1 lopen 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (zo 30-11-1393). 

 

Solvit Johannes. 

Dominus Gerardus Groij canonicus ecclesie de Busco quendam agrum dictum 

die Hoernic (dg: ..) Acker situm in parochia de Mierle ad locum dictum 

ten Hout inter hereditatem liberorum dictorum Neven Kijnder ex uno et 

inter communem plateam circumquaque alibi coadiacentem ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam Henrici van der Langdonc 

ab eodem hereditarie possidendum pro censibus annuatim de jure solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione decem sextariorum et unius 

lopini siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie Andree 

et pro primo termino ab! festo Andree proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Vere et Wouter datum quinta post 

Kalixti. 

 

BP 1179 p 492v 02 do 17-10-1392. 

Elizabeth wv Theodericus gnd Zoetmelc verhuurde aan Gerardus Wilde 4 morgen 

land, van wijlen voornoemde Theodericus, in Meerwijk, ter plaatse gnd in de 

Bloten Kamp, voor een periode van 3 jaar, ingaande heden, per jaar voor 4 

pond geld, op de gebruiklijke termijnen te betalen aan hr Henricus Buc. 

Verhuurster en haar dochter Elizabeth beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de waterlaten, die voornoemde Gerardus met zicht en zeis zal 

onderhouden. Slechts één brief voor Gerardus, zonder wederbelofte. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici dicti Zoetmelc quatuor iugera terre 

(dg: ad) dicti quondam Theoderici sita in jurisdictione #de# Meerwijc in 

loco dicto inde Bloten Camp locavit recto locacionis modo Gerardo Wilde 

ab eodem ad spacium trium annorum datum presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum trium annorum pro (dg: here) IIII libris monete 

domino Henrico Buc exinde solvendis dandis a dicto Gerardo anno quolibet 

dictorum trium annorum terminis ad hoc debitis et consuetis promittentes 

et cum ea Elizabeth eius filia indivisi super habita et habenda warandiam 

premissis! dictis tribus annis durantibus et aliam obligationem deponere 

(dg: testes datum supra) exceptis aqueductibus ad premissa spectantibus 

quos dictus Gerardus cum zicht et zeijssen observare tenebitur dictis 3 

annis durantibus (dg: testes datum supra et alter repromisit). Testes 

datum supra. Nota. Non scripsi nisi unam solam litteram pro Gerardo sine 

repromissione. 

 

BP 1179 p 492v 03 do 17-10-1392. 

De gezusters Elizabeth en Margareta, dvw Engbertus zv Johannes gnd 

Swartbroec, verkochten aan Bela wv Johannes zv voornoemde Johannes 

Swartbroec ¼ deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van hun 

grootmoeder Margareta Swartbroecs ev voornoemde Johannes Swartbroec, resp. 

aan hen zal komen na overlijden van hun grootvader voornoemde Johannes 

Swartbroec, in een huis en erf, in Den Bosch, aan de Markt, tussen de 

Kerkstraat enerzijds en erfgoed van Johannes Monijns ketelaar anderzijds. 
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Elizabeth et Margareta sorores filie quondam Engberti filii Johannis 

dicti Swartbroec cum tutore unam quartam partem eis de morte quondam 

Margarete Swartbroecs uxoris olim dicti Johannis Swartbroec earum avie 

successione advolutam (dg: et post m) seu competituram et post mortem 

dicti Johannis Swartbroec eorum av[?i]e spectantem in domo et area (dg: 

dicti Johannis) sita in Busco ad forum inter vicum ecclesie ex uno et 

inter hereditatem Johannis Monijns cacabarii ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Bele relicte quondam Johannis filii dicti 

Johannis Swartbroec promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 492v 04 do 17-10-1392. 

Henricus en Elizabeth, kvw Henricus van der Rennen, en Henricus van 

Hueselingen ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus gaven uit aan Willelmus van 

Baerle een stuk eusel, in Mierlo, achter de plaats gnd Bekeleer, tussen 

Henricus Dicbier enerzijds en Willelmus van der Rennen anderzijds, met een 

eind strekkend aan Johannes die Custer en met het andere eind aan Jacobus 

van Berze en Mechtildis Alarts; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot 

Tournoois grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Mierlo, met Lichtmis in Mierlo geheel te leveren aan voornoemde Henricus 

van Hueselingen, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). 

 

Henricus et Elizabeth liberi quondam Henrici van der Rennen #cum tutore# 

Henricus de Hueselingen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici peciam (dg: terre) pascue dicte eeusel sitam 

in parochia de Mierle retro locum (dg: Bal) Bekeleer inter hereditatem 

Henrici (dg: de) Dicbier ex uno et inter Willelmi van der Rennen ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis die Custer et cum reliquo 

fine ad hereditatem (dg: Joh) Jacobi de Berze et Mechtildis Alarts ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Willelmo de (dg: 

Baerlaer) #Baerle# ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: censu domini 

fundi de exinde solvendo) uno antiquo grosso Turonensi denario domino 

fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Mierle danda (dg: sibi) #dicto Henrico de 

Hueselingen integraliter# ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Mierle tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit dicto Henrico de Hueselingen. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 492v 05 do 17-10-1392. 

Voornoemde Willelmus van Baerle beloofde aan voornoemde Henricus van 

Hueselingen 30 Hollandse gulden of de waarde en 1 mud rogge, maat van 

Mierlo, met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1394) te betalen en te 

leveren. 

 

Dictus Willelmus de Baerle promisit dicto Henrico de Hueselingen XXX 

Hollant gulden seu valorem et unum modium siliginis mensure de (dg: 

Busco) Mierle (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 492v 06 do 17-10-1392. 

Voornoemde Henricus en Elizabeth, kvw Henricus van der Rennen, en Henricus 

van Hueselingen ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus gaven uit aan Yseboldus 

gnd Yoyters een stuk land, in Mierlo, tussen Jacobus van Berze van der 

Horst enerzijds en Paulus van der Rennen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor ½ oude groot grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren geheel aan eerstgenoemde 

Henricus zvw Henricus van der Rennen, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1394). De brief overhandigen aan hem of aan Willelmus van Baerle. 
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Dicti Henricus [et] Elizabeth cum tutore et Henricus de Huesellingen 

maritus etc ut prius peciam terre sitam in parochia de Mierle inter 

hereditatem Jacobi de Berze van der Horst ex uno et inter hereditatem 

Pauli van der Rennen ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Yseboldo dicto Yoyters ab eodem hereditarie possidendam pro 

dimidio antiquo grosso Turonensi domino fundi exinde solvendo dando atque 

pro hereditaria (dg: poss) paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Mierle danda integraliter primodicto (dg: fi) Henrico filio quondam 

Henrici van der Rennen ab alio hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum #et# in Mierle 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

Tradetur littera sibi vel Willelmo de Baerle. 

 

BP 1179 p 492v 07 do 17-10-1392. 

Voornoemde Yseboldus beloofde aan Henricus zvw Henricus van der Rennen 15 

Hollandse gulden of de waarde en ½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis 

over een jaar (ma 02-02-1394) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Yseboldus promisit Henrico filio quondam Henrici van der Rennen XV 

Hollant gulden seu valorem et dimidium (dg: d) modium siliginis mensure 

de Mierle (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 492v 08 do 17-10-1392. 

Herbertus zv Walterus gnd Herbrechts soen verkocht aan Elizabeth ev 

Henricus gnd Weijhaze een stuk beemd, achter de plaats gnd dat Aabroek, 

tussen Nijcholaus Rover enerzijds en Arnoldus van den Ors anderzijds, dat 

jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander stuk beemd aldaar, tussen 

voornoemde Nijcholaus Rover enerzijds en Hermannus szv Theodericus van 

Gunterslaer anderzijds. 

 

Herbertus filius (dg: quondam) Walteri dicti Herbrechts soen peciam prati 

sita! (dg: re..) retro locum dictum dat Aabroec inter hereditatem 

Nijcholai Rover ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Ors ex alio 

et que pecia prati annuatim dividitur contra aliam peciam (dg: terre) 

prati sitam ibidem inter hereditatem dicti Nijcholai Rover ex uno et 

inter hereditatem Hermanni generi Theoderici de Gunterslaer ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Elizabeth uxori Henrici dicti Weijhaze 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 492v 09 do 17-10-1392. 

Jacobus die Ridder zvw Arnoldus die Ridder verklaarde ontvangen te hebben 

van Petrus die Ridder zvw Hermannus die Ridder alle achterstallige 

termijnen van verschillende b-erfpachten en lijfrenten, die voornoemde 

Petrus verschuldigd is aan voornoemde Jacobus. 

 

Solvit. 

Jacobus die Ridder filius quondam Arnoldi die Ridder palam recognovit 

sibi #fore satisfactum# per Petrum die Ridder filium quondam Hermanni die 

Ridder ab omnibus arrestadiis dictis afterstelle dicto Jacobo 

deficientibus et restantibus a quocumque tempore (dg: tempore) evoluto 

usque in diem presentem occacione quarumcumque hereditariarum paccionum 

et vitalium pensionum quas dictus Petrus (dg: Pe) dicto Jacobo solvere 

tenetur annuatim ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 492v 10 do 17-10-1392. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Jacobus 4½ mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) in Den Bosch te leveren. 
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Dictus Petrus promisit (dg: q) dicto Jacobo quatuor et dimidium modios 

siliginsi mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 D 04 p. 493. 

 Sexta post Kalixti: vrijdag 18-10-1392. 

 in crastino Luce: zaterdag 19-10-1392. 

 

BP 1179 p 493r 01 vr 18-10-1392. 

Henricus Stierken zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini beloofde aan Petrus zvw 

Willelmus die Vrieze bakker 33 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Henricus Stierken filius Willelmi (dg: fi A) filii Arnoldi Tielkini 

promisit Petro filio quondam Willelmi die Vrieze pistoris XXXIII Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Vere et Wolterus datum sexta post Calixti. 

 

BP 1179 p 493r 02 vr 18-10-1392. 

Theodericus Buc zvw Godefridus van der Sporct ev Eefsa, en Henricus Buc zv 

Theodericus ev Elizabeth, dvw Henricus zvw Henricus van Uden, verkochten 

aan Walterus van Oekel een stenen huis en erf van wijlen Nijcholaus Scilder 

de oudere, in Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, tussen 

erfgoed van Johannes gnd Enoden enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Bije 

anderzijds, welke stenen huis en erf voornoemde wijlen Henricus van Uden 

gekocht had van Yda wv voornoemde Nijcholaus Scilder de oudere en haar 

kinderen Nijcholaus, Bertha, Mechtildis, Elizabeth en Henricus, en welk 

stenen huis en erf aan voornoemde wijlen Henricus zvw voornoemde Henricus 

van Uden gekomen was na een erfdeling gemaakt door hr Arnoldus van Uden 

priester zvw voornoemde Henricus van Uden van de goederen waarin voornoemde 

wijlen Henricus van Uden was gestorven. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godefridi van der Sporct maritus et tutor 

legitimus Eefse sue uxoris et Henricus Buc (dg: maritus et) filius 

Theoderici maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum 

quondam Henrici (dg: de Uden domum lapideam et aream que sit) filii 

quondam Henrici de Uden domum lapideam et aream quondam Nijcholai 

#Scilder# senioris sitam in Busco retro claustrum fratrum minorum inter 

hereditatem Johannis dicti Enoden ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Bije ex alio cum (dg: suis) attinentiis eiusdem domus lapidee et 

aree singulis et universis ubicumque locorum sitis quam domum lapideam et 

a[ream] cum suis attinentiis universis dictus quondam Henricus de Uden 

erga Yda! relictam quondam Nijcholai Scilder senioris predicti Nijcholaum 

Berth[am] Mechtildem Elizabeth Henric[um] (dg: l) suos liberos emendo 

acquisiverat prout in litteris et que domus lapidea et area dicto quondam 

Henrico filio dicti quondam Henrici de Uden competebat #et addicta est# 

occacione cuiusdam (dg: ?divisionis et) divisionis facte et ordinate per 

dominum Arnoldum de Uden presbitrum filium dicti quondam Henrici de Uden 

de bonis (dg: dicti) quibuscumque in quibus dictus quondam Henricus de 

Uden decessit prout in litteris hereditarie vendiderunt Waltero de Oekel 

supportaverunt cum litteris #et aliis# et jure promittentes #indivisi# 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex par) et impeticionem ex 

parte eorundem venditorum deponere. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 493r 03 vr 18-10-1392. 

Gerardus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 493r 04 vr 18-10-1392. 

Ghiselbertus Lijsscap de jongere beloofde aan Henricus nzv Theodericus nzv 
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Theodericus zv Bartholomeus 24 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Ghiselbertus Lijsscap (dg: pro) junior promisit Henrico filio naturali 

Theoderici filii (dg: ?legitimi Th) naturali! Theoderici filii 

Bartholomei (dg: XX) XXIIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 493r 05 vr 18-10-1392. 

Johannes Wert zvw Henricus Wert verkocht aan Ghibo van Voerne zvw Rutgherus 

gnd Zasse kramer 2 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen wijlen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en 

Johannes van Swalmen anderzijds, belast met de dijk gnd Hoefdijk en 

waterlaten. Johannes zv eerstgenoemde Johannes deed afstand. Jacobus Loze 

deed afstand. 

 

Johannes Wert filius quondam Henrici Wert duo iugera terre sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze ad locum dictum die Vrede inter 

hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Swalmen ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghiboni de Voerne filio quondam Rutgheri 

dicti Zasse institori promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggere dicto Hoefdike et aqueductibus ad premissa de 

jure spectantibus. Quo facto Johannes filius primodicti Johannis 

venditoris super premissis et jure renunciavit ad opus dicti emptoris 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicti sui patris venditoris deponere. Quo facto Jacobus Loze super 

(dg: premissis) premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

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

impeticionem ex parte sui deponere. Testes (dg: Arnoldus) Vere et 

Wolterus datum supra. 

 

BP 1179 p 493r 06 vr 18-10-1392. 

Arnoldus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 493r 07 za 19-10-1392. 

Johannes zvw Johannes van den Audehusen verkocht aan Johannes van 

Gunterslaer zvw Andreas van den Lake (1) alle goederen, renten en 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van hr Johannes van 

Gunterslaer priester, of aan hem door voornoemde wijlen Johannes van 

Ghunterslaer waren vermaakt volgens testament van dezelfde wijlen hr 

Johannes van Gunterslaer, gelegen onder of te beuren in Oirschot en Sint 

Oedenrode, (2) zijn aandeel in een b-erfpacht van 2 mud rogge, die 

voornoemde wijlen hr Johannes van Gunterslaer eertijds verworven had van 

Johannes van Bardwijc, gaande uit erfgoederen in Stripe, echter 

uitgezonderd het deel dat aan eerstgenoemde Johannes behoort in een 

b-erfpacht van 4 mud gerst, die voornoemde wijlen hr Johannes verworven had 

van Arnoldus Vrient van Waderle. 

 

Johannes filius quondam Johannis van den Audehusen omnia bona #redditus# 

et hereditates sibi de morte quondam domini Johannis de (dg: Gunters) 

Gunterslaer presbitri successione advolutas seu sibi per eundem quondam 

Johannem de Ghunterslaer legatas et sibi vigore testamenti eiusdem 

quondam domini Johannis de Gunterslaer competentes quocumque locorum 

infra parochias de Oerscot et de Rode situatas aut solvendas atque totam 

partem sibi competentem in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

(dg: scil) quam (dg: dictus) paccionem dictus quondam dominus Johannes de 

Gunterslaer dudum acquisiverat erga Johannem de Bardwijc solvendam 

hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de Stripe ut dicebat 
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exceptis tamen et sibi reservatis tota parte et jure primodicto Johanni 

competentibus in hereditaria paccione IIIIor modiorum ordei quam (dg: p) 

dictus quondam dominus Johannes erga Arnoldum Vrient de Waderle 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Gunterslaer filio 

quondam Andree van den Lake promittens super omnia warandiam et 

obligationem (dg: depon) ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Emont 

datum in crastino Luce. 

 

BP 1179 p 493r 08 za 19-10-1392. 

Rodolphus van Gravia gaf uit aan Petra wv Petrus Alart zvw Goeswinus Cnode 

en Goeswinus zv voornoemde Petra (1) een stuk land, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Vughter Akker, tussen Jacobus van den Wiel enerzijds en 

Johannes Coninc anderzijds, over welk stuk land een gemene weg gaat, (2) 

een stuk2 land gnd die Conincs Brake, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd die Tarter Straet, tussen Robbertus gnd des Grans soen enerzijds en 

Elizabeth wv Godefridus van Vucht anderzijds, (3) een kamp gnd die Heij 

Beunre, in Vught Sint-Petrus, tussen wijlen voornoemde Petrus Alart 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 5 mud 1 zester rogge, Bossche maat, en 5 hoenderen, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Rodolphus de Gravia peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri 

in loco dicto Vuchter Acker inter hereditatem Jacobi van den Wiel ex uno 

et inter hereditatem Johannis Coninc ex alio et (dg: quam) per quam 

peciam terre transit communis via item (dg: hereditatem) peciam terre 

(dg: sit) dictam die (dg: ..) Conincs Brake sitam in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto die Tarter Straet inter hereditatem 

Robberti dicti des Grans soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

relicte quondam Godefridi de Vucht ex alio item (dg: agrum) #campum# 

dictum die Heij (dg: Camp situm Buen ..) Beunre situm in parochia de 

Vucht sancti Petri inter hereditatem quondam Petri Alart filii quondam 

Goeswini Cnode ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Petre relicte eiusdem quondam Petri Alart et 

Goeswino filio eiusdem Petre et (dg: dicti quondam Petri Alarts) ab 

eisdem hereditarie possidendos (dg: pro tercia) pro hereditaria paccione 

(dg: qu..) quinque modiorum et unius sextarii siliginis mensure de Busco 

et quinque pullorum danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter) dicti Petra cum tutore et Goeswinus 

eius filius (dg: pro) repromiserunt et super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 493r 09 za 19-10-1392. 

Petra wv Petrus Alarts zvw Goeswinus Cnode en Goeswinus, zv voornoemde 

Petra en wijlen Petrus Alarts, gaven uit aan Johannes van der Hoeve (1) een 

stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughter Akker, tussen 

Jacobus van den Wiel enerzijds en Johannes Coninc anderzijds, over welk 

stuk land een gemene weg loopt, (2) een stuk land, gnd dat Berch Stuckel, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughter Akker, tussen Theodericus 

Tijmmerman enerzijds en Henricus van den Steenhuse anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Petra relicta quondam Petri Alarts filii quondam Goeswini Cnode cum 

tutore et Goeswinus filius dictorum Petre et quondam (dg: ..) Petri 

Alarts peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto 

Vuchter Acker inter hereditatem Jacobi van den Wiel ex uno et inter 

hereditatem Johannis Conin[c] ex alio et per quam peciam terre transit 

communis via item peciam terre dictam dat [Ber]ch Stuckel sitam in 

                         
2 Zie → BP 1179 p 503r 01 za 02-11-1392, uitgifte van dit stuk land. 
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parochia et loco predictis inter hereditatem Theoderici Tijmmerman ex uno 

et inter hereditatem Henrici van den Steenhuse ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Johanni van der Hoeve ab eodem 

hereditarie (dg: paccione) possidendas pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab ?a) dicte Petre 

quoad vixerit et post eius decessum dicto Goeswino eius filio (dg: 

hereditarie) ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 493r 10 za 19-10-1392. 

Voornoemde Johannes van der Hoeven beloofde aan voornoemde Petra en haar 

zoon Goeswinus, gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis 2, zester rogge, 

Bossche maat, te leveren, en 11 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis 

over 3 jaar (wo 02-02-1396) te betalen. 

 

Dictus Johannes van der Hoeven promisit #super omnia# se daturum et 

soluturum dictis Petre et Goeswino eius filio ad spacium (dg: trium #4) 

quatuor# annorum #anno quolibet eorundem# duo sextaria siliginis me[nsure 

de] Busco purificationis (dg: atque) et primo termino purificationis 

proxime atque XI Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime 

futuro ultra tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 D 05 p. 494. 

 in crastino Luce: zaterdag 19-10-1392. 

 Secunda post Luce: maandag 21-10-1392. 

 Tercia post Luce: dinsdag 22-10-1392. 

 in festo Severini: woensdag 23-10-1392. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1392. 

 

BP 1179 p 494v 01 za 19-10-1392. 

Petra wv Petrus Alart zvw Goeswinus Cnode en Goeswinus, zv voornoemde Petra 

en wijlen Petrus Alarts, gaven uit aan Johannes gnd Zobbe een stuk land, 

gnd die Bolant, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughter Akker, tussen 

erfgoed van de commendator van Vught enerzijds en Arnoldus van Enode 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Petra relicta quondam Petri Alart filii quondam Goeswini Cnode cum tutore 

et Goeswinus filius eorum Petre et quondam Petri Alarts peciam terre 

dictam die Bolant sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto 

Vuchter Acker inter hereditatem commendatoris de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de (dg: Houwenin) Enode ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem viam ut dicebant ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Johanni dicto Zobbe ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione X sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicte 

Petre ad eius vitam et post eius vitam dicto Goeswino eius filio 

hereditarie purificationis et (verbeterd uit: ex) in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Emont datum 

in crastino Luce. 

 

BP 1179 p 494v 02 za 19-10-1392. 

Voornoemde Johannes Zobbe beloofde aan voornoemde Petra en haar zoon 

Goeswinus, gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis, 2 zester rogge, Bossche 

maat, te leveren, en 11 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over 3 

jaar (wo 02-02-1396) te betalen. 

 

Dictus Johannes Zobbe promisit super omnia se daturum et soluturum dictis 

Petre (dg: P) et Goeswino eius filio ad spacium (dg: tri) quatuor annorum 
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proxime futurorum (dg: ..) II sextaria siliginis mensure de Busco 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime atque XI 

Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime futuro ultra tres 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 494v 03 ±za 19-10-1392. 

Arnoldus Zebrechts soen van Erwen die Pasteijbecker maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 pond 17 schelling leuvens, met Sint-

Willibrordus of daags erna te betalen, gaande uit (1) landen van wijlen 

Goeswinus van Berneheze, geschat op 2 malder zaad, in Oss, (2) geheel het 

land van het leprozenhuis in Den Bosch, gelegen in de villa van Oss. 

 

Arnoldus Zebrechts soen de #Erwen# die Pasteijbecker hereditarium censum 

trium librarum et decem et septem solidorum Lov[aniensium] quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie in die beati Willibrordi (dg: seu) 

vel in crastino eiusdem diei ex terris quondam Goeswini de Berneheze ad 

receptionem duorum maldratorum seminis estimatis #sitis in Osse# atque ex 

tota terra domus leprosorum in Buscoducis sita in villa de Osse monuit de 

3 annis. 

 

BP 1179 p 494v 04 ma 21-10-1392. 

Johannes gnd Geronc van Tongheren verklaarde ontvangen te hebben de helft 

van 100 gulden geld {geen land genoemd}, die Hessello gnd Snab Matheus en 

Johannes, kvw Johannes gnd Laurens soen, en Henricus van Doevelo beloofd 

hadden aan eerstgenoemde Johannes Geronc, te weten de helft die afgelopen 

Sint-Remigius (di 01-10-1392) was vervallen. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Geronc de Tongheren palam recognovit sibi (dg: per Hesse) 

fore satisfactum de medietate centum aureorum denariorum communiter 

gulden vocatorum monete !quos Hessello dictus Snab Matheus et Johannes 

liberi quondam Johannis dicti Laurens soen et Henricus de Doevelo 

promiserunt primodicto Johanni Geronc prout in litteris scilicet de illa 

(dg: de) medietate dicte pecunie de qua (dg: fuer fuit) dies solucionis 

in festo beati Remigii proxime preterito. Testes Emont et (dg: Dor) 

Aggere datum secunda post Luce. 

 

BP 1179 p 494v 05 di 22-10-1392. 

Ywanus et Cristianus, nkvw mr Godefridus van Winckel timmerman, verklaarden 

dat Rodolphus van den Zande van Bucstel voldaan heeft 20 gulden, die wijlen 

hun voornoemde vader mr Godefridus aan hen vermaakt had, en alle zaken die 

aan hen door voornoemde mr Godefridus in zijn testament waren vermaakt. 

 

Ywanus et [Cri]stianus pueri naturales quondam magistri Godefridi (dg: 

van de) van Winckel carpatarii! palam recognoverunt (dg: ren..) eis per 

Rodolphum van den Zande de Bucstel fore satisfactum de XX florenis dictis 

gulden quos dictus quondam magister Godefridus eorum pater eis legaverat 

(dg: in te di clamantes quitum de quitum) et de omnibus eis per dictum 

magistrum Godefridum (dg: le) in suo testamento legatis clamantes (dg: 

tamen) dictum Rodolphum et bona quecumque dicti quondam magistri 

Godefridi inde quitum!. Testes Vere et (dg: Arnoldus) #Wouter# datum 

tercia post Luce. 

 

BP 1179 p 494v 06 di 22-10-1392. 

(dg: Albertus zv Al). 

 

(dg: Albertus filius Al). 

 

BP 1179 p 494v 07 di 22-10-1392. 

Aelbertus zv Aelbertus gnd Boc van Lijt droeg over aan hr Leonius van 

Risingen priester, dekaan en kapittel van Sint-Oedenrode, een b-erfcijns 
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van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit goederen gnd te Tartwijk, in Sint-Oedenrode, welke 

cijns aan hem was overgedragen door hr Gerlacus van Gemert. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Leonius of aan een clericus bode van 

voornoemd kapittel. 

 

+. 

Aelbertus filius Aelberti dicti Boc de Lijt hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum (dg: hereditarie) #anno quolibet# mediatim 

Johannis et mediatim Domini de bonis dictis te (dg: Tard) Tartwijc sitis 

in parochia de Rode et attinentiis dictorum bonorum singulis et singulis! 

supportatum sibi a domino (dg: Ghe) Gerlaco de Gemert prout in litteris 

(dg: pro) hereditarie supportavit domino Leonio de Risingen (dg: ad) 

presbitro decano et capitulo ecclesie de Rode sancte Ode cum litteris #et 

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

deponere. Testes Sijmon et Vere et Wolterus datum supra. Tradetur littera 

#dicto domino Leonio# vel alicui clerico nuncio dicti capituli. 

 

BP 1179 p 494v 08 di 22-10-1392. 

Arnoldus van Vechel zvw Johannes van Vechel verkocht aan Petrus Pels verwer 

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

leveren, gaande uit een erfgoed, gnd een vierdeel, in Nuland, ter plaatse 

gnd op Nieuwland, in den Auden Polre, tussen Henricus van Aefforden 

enerzijds en Zerisius Stevens soen anderzijds. 

 

Arnoldus de (dg: Kessel) Vechel filius quondam Johannis de Vechel 

hereditarie vendidit Petro Pels tinctori hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: qua) hereditate dicta een 

vierdeel sita in parochia de Nuwelant in loco dicto op Nuwelant #in den 

Auden Po[lre]# {in margine sinistra:} #Auden Polre# inter hereditatem 

Henrici de Aefforden ex uno et inter hereditatem Zerisii Stevens soen ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes (dg: d) Dordrecht et Vere datum 

supra. 

 

BP 1179 p 494v 09 di 22-10-1392. 

Johannes van Wijflit zv Johannes Bac Bertouts soen van Tilborch beloofde 

aan Johannes van Dordrecht 1000 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Johannes de Wijflit filius Johannis Bac Bertouts soen de Tilborch 

promisit super omnia Johanni de Dordrecht mille Hollant gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes Sijmon et Wolterus datum supra. 

 

BP 1179 p 494v 10 wo 23-10-1392. 

Godefridus nzvw Willelmus van Orthen beloofde aan Johannes Baten soen 40 

Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393) te 

betalen. 

 

Godefridus filius (dg: q) naturalis quondam Willelmi de Orthen promisit 

Johanni Baten #soen# XL Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum (dg: q) in festo 

Severini. 

 

BP 1179 p 494v 11 do 24-10-1392. 

Johannes Lisscap zvw Thomas Valant droeg over aan Henricus van de Kloot, 

tbv Agnes dv Gerardus van de ?Doorn en het Sint-Claraklooster in Den Bosch, 

voor de duur van haar leven, (1) een b-erfcijns van 40 schelling (dg: 

geld), met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een huis en erf van 

Jutta ev Everardus zvw Johannes gnd van Rode, in Den Bosch, naast de 

Korenbrug, welke cijns aan wijlen Thomas Valant, grootvader van voornoemde 
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Johannes, was verkocht door voornoemde Jutta en haar schoonzoon Henricus, 

(2) een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld), op kerstavond te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, naast de Korenbrug, waarin Petrus 

Hilsewijndis woonde, welke cijns aan voornoemde wijlen Thomas Valant, 

grootvader van voornoemde Johannes, was verkocht door Willelmus gnd 

Willeken van Rode zv Nicholaus gnd van Rode. 

 

Johannes Lisscap filius quondam Thome Valant hereditarium censum XL 

solidorum (dg: monete) anno quolibet (dg: hereditarie) in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste solvendum in illa moneta (dg: qua) in 

qua burgenses in Busco aliis (dg: a) eorum conburgensibus ibidem annuos 

et hereditarios census suos de hereditatibus infra Buscumducis sitis 

solvent tempore solucionis dicti census de domo et area (dg: sita in 

Busco) Jutte uxoris Everardi filii quondam Johannis dicti de Rode sita in 

Busco iuxta pontem dictum vulgaliter Corenbrugge venditum dudum Thome 

dicto quondam Valant avo dicti Johannis a dicta Jutta et Henrico genero 

dicte Jutte prout in litteris atque hereditarium censum XL solidorum (dg: 

monete) solvendum hereditarie in vigilia nativitatis Domini ex domo et 

area sita in Busco iuxta pontem dictum Corenbrugge in qua Petrus 

Hilsewijndis commorari consuevit venditum dicto quondam Thome Valant avo 

dicti Johannis a Willelmo dicto Willeken de Rode filio Nicholai dicti de 

Rode prout in aliis litteris hereditarie supportavit Henrico de Globo ad 

opus Agnetis filie (dg: dicti) Gerardi {hier lijkt een teken te staan om 

iets in te voegen; en in margine sinistra staat nog een fragmentje van 

een woord dat waarschijnlijk op een a eindigt} #de (dg: Spina)# et ad 

opus conventus sancte Clare in Busco cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et (dg: eius) deponere tali 

condicione quod dicta Agnes dictos census ad eius vitam percipiet et post 

eius vitam ad dictum conventum revertetur. Testes !testes Sijmon et 

Dordrecht datum in crastino Severini. 

 

BP 1179 p 494v 12 do 24-10-1392. 

Voornoemde Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant droeg over aan Gerardus van 

de Doorn 14 lopen rogge, Bossche maat, b-erfpacht die met Lichtmis geleverd 

wordt, gaande uit een stuk land gnd Witbrake, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, tussen erfgoed van Arnoldus Berkelman en Margarete gnd Wise 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welk stuk land voornoemde wijlen 

Thomas, vv eerstgenoemde Johannes, in pacht uitgegeven had aan Lana ev 

Erardus gnd Vosse van Loen voor voornoemde 14 lopen rogge. 

 

Dictus Johannes Lijsscap quatuordecim lopinos bone siliginis mensure de 

Busco annue et hereditarie paccionis dande et solvende hereditarie 

purificationis ex pecia terre dicta (dg: die Br) Witbrake sita in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem Arnoldi 

Berkelman et Margarete dicte (dg: Wise) #Wise# ex uno et inter 

communitatem ex alio quam peciam terre predictam dictus quondam Thomas 

pater primodicti Johannis Lane uxori Erardi dicti Vosse de Loen pro 

predictis XIIII lopinis siliginis dederat ad pactum prout in litteris et 

quos nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Gerardo de Spina 

(dg: p) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui (dg: de) et suorum coheredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf8 D 06 p. 495. 

 Quinta post Severini: donderdag 24-10-1392. 

 

BP 1179 p 495r 01 do 24-10-1392. 

Ghevardus van Doerne beloofde aan Philippus Jozollo 20 Franse schilden, met 

Vastenavond (di 18-02-1393; 7+30+31+31+18=117 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 
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Ghevardus de Doerne promisit Philippo Jozollo XX scuta Francie ad (dg: 

nat) carnisprivium pena I. Testes Sijmon et Do[rdrecht] datum quinta post 

Severini. 

 

BP 1179 p 495r 02 do 24-10-1392. 

Paulus Haest beloofde aan zijn schoonmoeder Elizabeth van den Dike een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Middelbeers te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Paulus Haest promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Elizabeth van den Dike suo socrui vitalem pensionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure De Busco anno quolubet ad vitam dicte 

Elizabeth et non ultra purificationis et in parochia de (dg: Berze) 

Middelberze tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis et (dg: 

cum) mortua fuerit etc. Testes Vere et (dg: .) Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 495r 03 do 24-10-1392. 

Arnoldus van Doerne zvw Willelmus van Doerne gaf uit aan zijn broer 

Ghevardus van Doerne 1/3 deel in een huis en tuin, in Deurne, ter plaatse 

gnd aen dat Hage Einde, tussen Arnoldus van der Hage enerzijds en de 

gemeint anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

valbrug aldaar; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en 

thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in voornoemd huis te leveren. 

 

Arnoldus de (dg: Doerne) #Doerne# filius quondam Willelmi de Doerne 

terciam partem (dg: sibi) ad se spectantem in domo et orto sitis in 

parochia de Doerne ad locum (dg: lo) dictum (dg: ad) aen dat Hage Eijnde 

inter hereditatem Arnoldi van der Hage ex uno et inter communitatem ex 

alio (dg: ut dicebat) tendentem a communi platea ibidem retrorsum usque 

ad voltitium dictum valbrugge (dg: domus superioris dicti) ibidem dedit 

ad hereditariam paccionem Ghevardo de Doerne suo fratri ab eodem 

hereditarie possidendam pro oneribus exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Helmont d[anda] sibi ab alio hereditarie purificationis et in dicta domo 

tradenda ex dicta tercia parte promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Dordrecht et 

Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 495r 04 do 24-10-1392. 

(dg: Paulus Ha). 

 

BP 1179 p 495r 05 do 24-10-1392. 

Elizabeth gnd van den Dijc wv Johannes Brodeken en Paulus Haest ev 

Katherina, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes Brodeken, verkochten 

aan Petrus Zibben soen (1) een tiende, die Johannes Broet vvw voornoemde 

Johannes Brodeken had liggen onder Hilvarenbeek, (2) 2 lopen roggeland, in 

Hilvarenbeek, tussen Petrus Zibben soen enerzijds en Johannes die Pelser 

van Beke anderzijds, (3) de helft van een stukje land, 1 sleijc lopen rogge 

groot, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Slibbroek, tussen voornoemde Petrus 

Zibben soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) de helft van een 

stukje land, 1 sleijc lopen rogge groot, in Hilvarenbeek, achter de tuin 

van Willelmus wever enerzijds en voornoemde Petrus Zibben soen anderzijds, 

(5) 1 lopen roggeland, in Hilvarenbeek, tussen Johannis Borchman enerzijds 

en kv Margareta gnd Broets anderzijds, (6) 1 lopen roggeland, in 

Hilvarenbeek, ter plaatse gnd aen Slibbroek, naast de windmolen aldaar, 

tussen 2 gemene wegen die daar lopen, (7) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

maat van Hilvarenbeek, die Metta gnd Voegels aan haar moet leveren, gaande 

uit een huis en tuin van voornoemde Metta, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd 

Slibbroek, tussen voornoemde Petrus Zibben soen enerzijds en Margareta gnd 

des Hanen anderzijds, (8) ¼ deel van 2 kleine zwarte tournosen, welk ¼ deel 
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Johannes zv Willelmus gnd Wil die Wever moet leveren, zoals al deze 

goederen behoord hadden aan wijlen voornoemde Johannes Broet de oudere, met 

alle lasten en dienstbaarheden. 

 

Elizabeth dicta van den Dijc relicta quondam Johannis Brodeken cum tutore 

et Paulus Haest maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

dictorum Elizabeth et quondam Johannis Brodeken quandam decimam quam 

Johannes Broet (dg: filius) #pater# dicti quondam Johannis Brodeken (dg: 

sol) sitam habuit infra parochiam de (dg: Be) Hildwarenbeke (dg: inter 

hereditatem di) item duas lopinatas terre siliginee sitas in parochia 

(dg: de) predicta (dg: in ad) inter hereditatem (dg: dictam die) Petri 

Zibben #soen# ex uno et inter hereditatem Johannis die Pelser de Beke ex 

alio (dg: it) item (dg: particulam) medietatem particule terre unum 

lopinum (dg: siliginis) non cumulatum dictum een sleijc lopen siliginis 

in semine capientis site in dicta parochia in loco dicto Slibbroec inter 

hereditatem dicti Petri Zibben soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem viam ex alio item medietatem particule terre unum lopinum (dg: 

dictum) non cumulatum dictum (dg: slij) sleijc lopen siliginis in semine 

capientis site in dicta parochia (dg: inter hereditatem) retro ortum 

Willelmi textoris #ex uno# et inter hereditatem dicti Petri Zibben soen 

ex (dg: uno et inter hereditatem) alio item unam lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia predicta inter hereditatem Johannis Borchman 

ex uno et inter hereditatem liberorum Margarete dicte Broets ex alio item 

unam lopinatam terre siliginee sitam in dicta parochia (dg: iuxta mol) in 

loco dicto aen Slibbroec iuxta molendinum venti ibidem inter duas vias 

communes tendentes ibidem (dg: ?ex) item hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Hildwaren quam Metta dicta Voegels (dg: 

solven) #sibi# tenetur hereditarie ex domo et orto (dg: .) eiusdem Mette 

sitis in dicta parochia in loco dicto Slibbroec inter hereditatem dicti 

Petri Zibben soen ex uno et inter hereditatem Margarete dicte des Hanen 

ex alio atque quartam partem (dg: unius) duorum Turonensium nigrorum 

parvorum denariorum quam quartam partem (dg: .) Johannes filius Willelmi 

dicti Wil (dg: des) die Wever solvere tenetur (dg: hereditarie ex sol) 

prout huiusmodi decima hereditates paccio et census ad dictum quondam 

Johannem Broet seniorem simul cum omnibus onere et serviciis ad premissa 

spectantibus et ex premissis faciendis ut dicebat (dg: dederunt ad 

hereditariam paccionem) #hereditarie vendiderunt# Petro Zibben soen (dg: 

ab eodem hereditarie possidendas pro pro) #promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis# dictis serviciis et oneribus 

ad premissa spectantibus (dg: pers) et exinde de jure faciendis #(dg: 

faciendis ... Hildwarenbeke# dandis) faciendis etc (dg: atque pro 

hereditaria paccione) que dictus emptor nunc deinceps facere et adimplere 

tenebitur perpetue ut ipse recognovit et repromisit #super omnia#. Testes 

Vere et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 495r 06 do 24-10-1392. 

Willelmus van Tefelen zvw Johannes Uden soen van Tefelen verkocht aan 

Elizabeth dvw Arnoldus gnd Noijt van Lijt een lijfrente van 2 Gelderse 

gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 3½ morgen 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op den Biesheuvel, tussen de gemeint 

van Lithoijen enerzijds en Henricus van Alfen zv Henricus van Zelem 

anderzijds, reeds belast met 10 schelling gemeen paijment aan de kerk van 

Lithoijen. 

 

Willelmus de [T]efelen filius quondam Johannis Uden soen de Tefelen 

hereditarie vendidit Elizabeth (dg: re) filie quondam Arnoldi dicti Noijt 

de Lijt vitalem pensionem duorum Gelre gulden seu valorem solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra (dg: nativitatis Domini) 

#Martini# ex (dg: g) tribus et dimidio iugeribus terre dicti venditoris 

sitis in parochia de Lijttoijen ad locum dictum op den Bijeshoevel inter 

communitatem de Lijttoijen ex uno et inter hereditatem Henrici de Alfen 
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filii Henrici de Zelem ex alio promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis X solidis communis 

pagamenti ecclesie de (dg: d) Lijttoijen exinde solvendis et sufficientem 

facere et cum mortua fuerit. Testes Sijmon et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 495r 07 do 24-10-1392. 

Henricus Bije zv Johannes Bije van Zundert maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Godescalcus zv Ghiselmarus van 

Vlimen met zijn goederen. 

 

Henricus Bije filius Johannis Bije de (dg: f) Zundert omnes vendiciones 

et alienaciones (dg: et ob) factas per Godescalcum filium Ghiselmari de 

Vlimen cum suis bonis calumpniavit. Testes (dg: V) Emont et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1179 p 495r 08 do 24-10-1392. 

Albertus Buc van Lijt verkocht aan Arnoldus zv Ghibo gnd Coppen soen een 

huis en tuin in Groot Lith, tussen Ywanus zvw Petrus gnd Coninc enerzijds 

en wijlen Petrus Willems soen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 20 

schelling (dg: groot; oude pecunia) geld aan erfg vw Gheerlacus van 

Keeldonc en ½ pond was aan de kerk van Lith. 

 

Albertus Buc de Lijt domum et ortum sitos in parochia de (dg: L) Magno 

Lijt inter hereditatem Ywani filii #quondam# Petri dicti Coninc ex uno et 

inter heredidatem! quondam Petri Willems soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo filio Ghibonis dicti Coppen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu XX 

solidorum (dg: grosso antique pecunie) monete heredibus quondam Gheerlaci 

de Keeldonc et dimidia libra cere ecclesie de Lijt exinde solvendis. 

Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 495r 09 do 24-10-1392. 

Cristina wv Albertus Emonts soen en haar kinderen Emondus, Albertus, 

Nijcholaus gnd Coel en Yda gaven uit aan Johannes nzvw Wijnkinus Emonts 

soen (1) een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, tussen 

Johannes nzvw hr Roverus investiet van Erp enerzijds en Mijchael Carpers 

soen en Petrus Hillen soen anderzijds, (2) een stuk land, in Erp, voor het 

huis van Emondus schoenmaker, tussen Elizabeth wv Andreas Hessels soen 

enerzijds en Elizabeth wv Wijnkinus Emonts soen en haar kinderen 

anderzijds, (3) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd in die Bunt, tussen 

Tielmannus gnd die Wever enerzijds en voornoemde Elizabeth wv Wijnkinus 

Emonts soen en haar kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 1½ {eenheid niet vermeld} 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Erp te leveren. Henricus, zv 

voornoemde Cristina en Albertus Emonts soen, zal hiermee instemmen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Cristina. 

 

Cristina relicta quondam Alberti Emonts soen (dg: cum tutore) Emondus 

Albertus Nijcholaus dictus Coel et Yda eius liberi cum tutore (dg: prat) 

peciam prati sitam in parochia de Erpe in loco dicto int Goer inter 

hereditatem Johannis filii naturalis quondam domini Roveri investiti olim 

de Erpe ex uno et inter hereditatem Mijchaelis Carpers soen et Petri 

Hillen #soen# ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia ante (dg: 

#h# h) domum Emondi sutoris inter hereditatem Elizabeth relicte quondam 

Andree Hessels soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte 

Wijnkini Emonts soen et eius liberorum ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia in loco dicto in die Bunt inter hereditatem Tielmanni 

dicti die (dg: Wever) #Wever# ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth 

relicte quondam Wijnkini Emonts soen et eius liberorum ex alio ut 

dicebant (dg: here) dederunt ad hereditariam paccionem Johanni #naturali# 

filio quondam Wijnkini Emonts soen ab eodem hereditarie possidendas pro 
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censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius et dimidii siliginis! mensure de Busco danda 

dicte Cristine quoad vixerit et post eius decessum (dg: s) liberis dicte 

Cristine hereditarie purificationis et in Erpe tradenda (dg: pro) ex 

premissis promittentes cum tutore w[arandiam] et aliam obligationem 

deponere (dg: et alter repromisit) et quod ipsi Henricum filium dictorum 

Cristine et Alberti Emonts soen dicte donacioni ad pactum perpetue 

facient consentire et alter repromisit. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicte Cristine. 

 

1179 mf8 D 07 p. 496. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1392. 

 in vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1392. 

 

BP 1179 p 496v 01 do 24-10-1392. 

Rutgherus van den Grave beloofde aan Arnoldus gnd die Conder 8 Engelse 

nobel met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Rutgherus van den Grave promisit Arnoldo dicto die Conder octo Enghels 

nobel monete regis Anglie ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Sijmon et Dordrecht datum in crastino Severini. 

 

BP 1179 p 496v 02 do 24-10-1392. 

Matheus Quappe beloofde aan Arnoldus die Conder 8 Engelse nobel met 

Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Matheus Quappe promisit Arnoldo die Conder octo Enghels nobel monete 

regis Anglie ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 496v 03 do 24-10-1392. 

Franco die Wert ev Batha dv Danijel van den Pettelaer verkocht aan 

Willelmus gnd Vogel alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van Heijlwigis ev voornoemde !Denkinus resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Danijel. 

 

Franco die Wert maritus et tutor legitimus Bathe sue uxoris filie (dg: 

quondam) Danijelis van den Pettelaer omnia bona sibi et dicte sue uxori 

de morte quondam Heijlwigis (dg: re) uxoris olim dicti (verbeterd uit: 

dicte; dg: Bathe) #!Denkini# successione advoluta et post mortem dicti 

Danijelis successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo dicto (dg: Voeg) Vogel 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 496v 04 do 24-10-1392. 

Voornoemde Willelmus gnd Vogel beloofde aan voornoemde Franco die Wert een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde 

goederen die aan hem verkocht waren. Voornoemde Franco zal de cijns niet 

manen zolang Danijel van der Pettelaer leeft. 

 

Dictus Willelmus promisit se daturum et soluturum dicto Franconi 

hereditarium censum trium librarum monete hereditarie nativitatis Domini 

ex dictis bonis sibi venditis ....... ....... (dg: tali) tali condicione 

quod dictus Franco dictum censum non levabit quamdiu (dg: dictus Dan) 

Danijel van der Pettelaer vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 05 do 31-10-1392. 

Cristianus Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Cristianus Becker prebuit et reportavit. Testes Dordrecht et [W]olterus 

datum in (dg: festo pro) vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 496v 06 do 31-10-1392. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1179 p 496v 07 do 24-10-1392. 

Johannes gnd Clijngelberghe nzvw hr Johannes van Heijnsberge investiet van 

Lith en Gerardus van Beest zvw Arnoldus gnd Nouten soen van Lijt beloofden 

aan Aleijdis van Rijswijc, tbv haar en Goddinus van Lijt zvw Goddinus van 

Lijt, 54 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak etc, met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393) te leveren. 

 

Johannes dictus Clijngelberghe #filius naturalis quondam domini Johannis 

de Heijnsberge investiti olim de Lijt# et Gerardus de Beest filius 

quondam Arnoldi dicti Nouten soen de Lijt promiserunt Aleijdi de (dg: 

Risingen) Rijswijc ad opus sui et ad opus Goddini de Lijt filii quondam 

Goddini de Lijt seu ad opus alterius eorundem LIIII modios avene mensure 

de Busco (dg: in b min) scilicet de meliori avena minus una placken etc 

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

Sijmon et Dordrecht datum in crastino Severini. 

 

BP 1179 p 496v 08 do 24-10-1392. 

Voornoemde Johannes Clijngelberg droeg over aan Gerardus van Beest zvw 

Arnoldus Nouten soen van Lijt al zijn haver, tarwe, koren, stro, beesten, 

varend goed, roerende en gerede goederen, onder Lith of daarbuiten. 

 

Dictus Johannes Clijngelberg (dg: omnes .) omnem suam avenam et omne suum 

triticum (dg: et) #et omnia sua blada# et stramina quecumque et bestias 

et bona pecoralia sua quecumque et bona sua parata #mobilia# quecumque 

quocumque locorum infra parochiam de Lijt consistentia seu extra eandem 

parochiam consistentia supportavit Gerardo de Beest filio quondam Arnoldi 

Nouten soen de Lijt promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 09 do 24-10-1392. 

Vervolgens beloofde voornoemde Gerardus dat, wanneer hij van voornoemde 54 

mud haver zou zijn ontlast, dat hij dan alle voornoemde goederen zou 

teruggeven. 

 

#Notum sit universis quod cum ita actum sit# dictus Gerardus promisit 

super omnia (dg: quod cum) quod cum ipse a dictis (dg: avena) LIIII 

modiis avene quitatus fuerit extunc ipse Gerardus dicta bona omnia 

redderet et resignabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 10 do 24-10-1392. 

Johannes Daems soen van Hijnen beloofde aan Willelmus van Derentheren 50 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes Daems soen de Hijnen promisit super omnia Willelmo de 

Derentheren L aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 11 do 24-10-1392. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus gnd Vleminc droeg over aan Johannes van 

Bladel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Walterus van Oekel 

beloofd had aan voornoemde Johannes Paesdach, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stuk land, gnd die Brake, in Vught Sint-Lambertus, rondom 

tussen de gemeint. 

 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi dicti Vleminc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Walterus de Oekel 

promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni Paesdach hereditarie 
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purificationis ex pecia terre dicta die Brake sita in parochia de Vucht 

sancti Lamberti inter communitatem circumquaque coadiacentem prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Bladel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 12 do 24-10-1392. 

Walterus zvw Johannes gnd Wouters soen van Eijndoven en Willelmus zv 

Conrardus van den Wiel droegen over aan Walterus zvw Nijcholaus van 

Scerpenborch van Beke, tbv hem, Luijtgardis dv Elizabeth gnd Mijs van den 

Ymerle en Nijcholaus, nzv voornoemde Walterus en Luijtgardis, een huis, erf 

en tuin in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het 

woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed van 

wijlen voornoemde Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoed van wijlen 

Willelmus van Cassellaer anderzijds, aan hen overgedragen door Walterus gnd 

Fijen soen van Zelant. 

 

Walterus filius quondam Johannis dicti Wouters soen de Eijndoven et 

Willelmus filius Conrardi van den (dg: Wi) Wiel domum aream et ortum 

sitos in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante habitationem 

quondam Arnoldi Berwout versus murum oppidi de Busco inter hereditatem 

dicti quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi de Cassellaer ex alio supportatos eis a Waltero dicto Fijen soen 

de Zelant prout in litteris (dg: here) hereditarie supportaverunt Waltero 

filio quondam Nijcholai de Scerpenborch de Beke (dg: cum litteris) ad 

opus sui et ad opus Luijtgardis filie (dg: quondam) Elizabeth dicte Mijs 

van den Ymerle (dg: ad) et ad opus Nijcholai filii #naturalis# (dg: dicto 

Walteri) eorundem Walteri et Luijtgardis cum litteris et aliis et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere tali condicione quod alter dictorum Walteri filii quondam 

Nijcholai (dg: Sc) de Scerpenborch et Luijtgardis diutius vivens (dg: v) 

in humanis dictas domum aream et ortum integraliter habebit et possidebit 

post decessum eorundem Walteri et Luijtgardis amborum ad dictum 

Nijcholaum filium (dg: dictorum) eorundem Walteri et Luijtgardis 

hereditarie devolvendos hoc eciam addito si contingat eundem Nijcholaum 

decedere sine prole legitima superviva remanente quod extunc dicti domus 

area et ortus post decessum eorundem Walteri et Luijtgardis et Nijcholai 

eorum filii omnium mediatim ad heredes eiusdem Walteri et mediatim ad 

heredes dicte Luijtgardis hereditario jure devolventur. Testes Vere et 

Wouterus datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 13 do 24-10-1392. 

Voornoemde Walterus zvw Nijcholaus van Scerpenborch beloofde aan Wolterus 

zvw Johannes gnd Wouters soen van Eijndoven 50 Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jan over een jaar (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Dictus Walterus filius quondam Nijcholai de Scerpenborch promisit super 

omnia Woltero filio quondam Johannis dicti Wouters soen de Eijndoven (dg: 

quinquaginta) #quinquaginta# Gelre gulden seu valorem a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 14 do 24-10-1392. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Willelmus zv Conrardus van den 

Wiel 36 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit dicto Willelmo filio (dg: q) Conrardi van den 

Wiel (dg: p i) XXXVI Gelre gulden seu valorem (dg: ad) ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 496v 15 do 24-10-1392. 

Rodolphus van Dijnter gaf uit aan Cristianus Bloijman een stuk land met 

gebouwen, in Dinther, ter plaatse gnd in den Lammer Hof, tussen wijlen 

Arnoldus Heijme enerzijds en Paulus gnd sGroeten Suager anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 1 cijnshoen en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Dinther te leveren. 

 

Rodolphus de Dijnter peciam terre sitam in parochia de Dijnter (dg: 

inter) in loco dicto in den Lammer Hof inter hereditatem quondam Arnoldi 

Heijme ex uno et inter hereditatem Pauli dicti sGroeten Suager ex alio 

(dg: ut dicebat dedit ad) cum edificiis in eadem consistentibus ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Cristiano Bloijman ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno pullo censuali exinde solvendo dando ?etc 
?atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio purificationis et in Dijnter tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem [deponere] et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 496v 16 do 24-10-1392. 

Willelmus van Ghiessen ev Jutta dvw Franco Munter droeg over aan Johannes 

van Tiel zvw Henricus Potter de helft van het tiende kamp, 8 morgen 1 hont 

64 roeden groot, gelegen voor Vlijmen, over de weg die loopt vanaf een kamp 

gnd des Heren Kamp naar de weg, tussen Reijnerus van Barleham enerzijds en 

Arnoldus van Haenwike anderzijds, welke helft wijlen voornoemde Franco 

gekocht had van de stad Den Bosch, en welke helft nu aan hem behoort. 

 

(dg: The) Willelmus de Ghiessen maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris filie quondam (dg: Johannis) #Franconis# Munter medietatem decimi 

campi octo iugera unum hont et sexaginta quatuor virgatas terre 

continentis siti ante Vlimen ultra plateam tendentis ab quodam campo 

dicto des Heren Camp usque ad plateam inter hereditatem Reijneri de 

Barleham ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Haenwike ex alio quam 

medietatem dictus quondam Franco erga (dg: f) oppidum de Busco 

acquisiverat #emendo# prout in litteris (dg: hereditarie vendidit .. ..) 

quam medietatem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Tiel filio quondam Henrici Potter cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

(dg: suorum) quorumcumque heredum dicti quondam [Franconis Munter] 

deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 D 08 p. 497. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1392. 

 Sexta post Severini: vrijdag 25-10-1392. 

 

BP 1179 p 497r 01 do 24-10-1392. 

Henricus zv Matheus gnd Wouters soen van Essche verkocht aan Jutta van den 

Aker (1) 1/12 in 2 stukken beemd in Esch (1a) tussen Nijcholaus Rover 

enerzijds en Jutta van den Aker anderzijds, (1b) tussen Nijcholaus Rover 

enerzijds en Jutta van den Aker anderzijds, (2) 1/12 deel van een stuk 

beemd in Haaren, tussen Willelmus van den Nuwenhuze enerzijds en ?wijlen 
?Henricus van Beke anderzijds, belast met 1/12 deel van 2 penningen cijns 

aan het kapittel van Oirschot en 1/12 deel van 12 ....... aan de ?investiet 

van ?Esch. 

 

Henricus filius Math[ei] dicti Wouters soen de Essche (dg: peciam terre 

prati sitam in parochia de tres pe duas pecias) #duodecimam partem ad se 

spectantem in duabus (dg: peciabu) peciis# prati sitis in [parochia de] 

Essche quarum una inter hereditatem Nijcholai Rover ex uno et inter 

hereditatem Jutte van den Aker ex alio et altera inter hereditatem 

Nijcholai Rover ex uno [et inter] hereditatem (dg: Jacobi) Jutte van den 

Aker ex alio sunt site item (dg: unam) #XII partem# pecie prati sitam in 
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parochia de Haren inter hereditatem Willelmi van den (dg: M) Nuwenhuze ex 

u[no] et inter hereditatem ?quondam ?Henrici de Beke ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Juette van den Aker promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: II den cen) ....... ....... duodecima 

parte duorum denariorum census capitulo de Oerscot ex premissis solvenda 

et (dg: XII par) duodecima parte (dg: uniu) XII ....... ?investito ?de 
?Essche exinde solvenda. Testes Vere et Wouter datum in crastino 

Severini. 

 

BP 1179 p 497r 02 do 24-10-1392. 

Metta wv Henricus gnd Menneken en haar kinderen Henricus en Johannes 

verkochten aan Wedego gnd Wedigen zvw Bartholomeus gnd Wedigen soen, tbv 

hem en Bartholomeus, Henricus, Johannes en Bertoldus, kvw voornoemde 

Bartholomeus, een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Gheffen bakker enerzijds 

en erfgoed van Theodericus van den Hoevel anderzijds, reeds belast met 52 

schelling voornoemd geld. 

 

Metta relicta quondam Henrici dicti Menneken cum tutore Henricus et 

Johannes eius liberi hereditarie vendiderunt Wedegoni dicto Wedigen filio 

quondam Bartholomei dicti Wedigen soen ad opus sui et ad opus Bartholomei 

Henrici Johannis et Bertoldi liberorum dicti quondam Bartholomei 

hereditarium censum X solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex 

domo et area #et orto# sitis in Busco ad finem vici Hijntamensis inter 

hereditatem Arnoldi de Gheffen pistoris ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van den Hoevel ex alio promittentes cum tutore warandiam et 

aliam (dg: de) obligationem deponere exceptis (dg: III) LII solidis dicte 

monete exinde prius solvendis (dg: et sufficientem). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 497r 03 do 24-10-1392. 

Enghelbertus zvw Arnoldus Cleijnael droeg over aan hr Laurencius van den 

Speelhoevel priester, tbv hem en Laurencius, Petrus en Luijtgardis, nkv 

voornoemde hr Laurencius verwekt bij Elizabeth Stijls, (1) een stuk 

erfgoed, deels beemd en deels eusel, in Moergestel, tussen erfgoed gnd die 

Voertacker behorend aan Johannes gnd van Brecht enerzijds en het water gnd 

die Aa anderzijds, uitgezonderd een stukje erfgoed behorend aan de 

investiet van Moergestel, (2) 4 lopen roggeland, in Moergestel, tussen een 

gemene weg enerzijds en Nijcholaus die Wit anderzijds, aan voornoemde 

Engbertus uitgegeven door Nijcholaus gnd Scilder zvw Gerardus Scilder van 

Gestel, belast met de pacht en voorwaarde in de brief vermeld. Zou een van 

voornoemde kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan 

voornoemde goederen naar de andere kinderen. Hr Laurencius en zijn kinderen 

moeten een huis in de brief vermeld op voornoemd stukje erfgoed bouwen. 

 

Enghelbertus filius quondam Arnoldi Cleijnael peciam (dg: terre) 

hereditatis partim prati et partim pascue dicte eeusel sitam in parochia 

de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem dictam die Voertacker 

spectantem ad Johannem dictum de Brecht ex uno et inter (dg: he) aquam 

dictam die Aa ex alio excepta tamen in hac quadam particula hereditatis 

spectante ad investitum de Ghestel predictam insuper quatuor lopinatas 

terre siliginee sitas in dicta parochia inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai die Wit ex alio datas ad pactum dicto 

Engberto a Nijcholao dicto Scilder filio quondam Gerardi Scilder de 

Gestel prout in litteris hereditarie supportavit domino Laurencio (dg: 

de) van den Speelhoevel presbitro ad opus sui et ad opus Laurencii Petri 

et Luijtgardis puerorum naturalium dicti domini Laurencii (dg: simul c) 

ab eodem domino Laurencio et Elizabeth Stijls pariter genitorum simul cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere ex paccione #et condicione# in dictis litteris contentis tali 

condicione quod dictus dominus Laurencius premissa ad suam vitam 
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integraliter possidebit post eius decessum ad dictos suos pueros 

naturales hereditarie devolvendas et si aliquis dictorum puerorum 

naturalium decesserit sine prole legitima quod extunc premissa ad alios 

eorundem integraliter devolventur tali condicione quod dictus dominus 

Laurencius et eius pueri naturales (dg: dictam) domum in dictis litteris 

contentis! edificare tenebuntur supra dictam peciam hereditatis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 497r 04 do 24-10-1392. 

Nijcholaus zv Nijcholaus Willems soen vernaderde alle goederen, aan 

Theodericus die Clercke van Maerle verkocht door Gerardus van Roevoert. De 

ander week. En hij droeg weer over. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai Willems soen prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum omnia bona vendita Theoderico die Clercke de 

Maerle a Gerardo de Roevoert prout in litteris dicebat (dg: .) contineri 

et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 497r 05 vr 25-10-1392. 

Gerardus van de Doorn droeg over aan Gerardus van Gheffen molenaar een 

huis, erf en tuin, in Hintham, tussen Henricus gnd Everaets enerzijds en 

Willelmus gnd Scouten anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door 

voornoemde Gerardus van Gheffen. 

 

Gerardus de Spina domum aream et ortum sitos in Hijntam inter hereditatem 

Henrici dicti Everaets et inter hereditatem Willelmi dicti Scouten (dg: 

.) venditos sibi a Gerardo de Gheffen multore (dg: .......) per judicem 

(dg: etc) mediante etc prout in litteris supportavit dicto Gerardo de 

Gheffen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sijmon et Vere datum sexta post Severini. 

 

BP 1179 p 497r 06 vr 25-10-1392. 

Petrus van Langvelt verkocht aan Godefridus van Lijemde bakker een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1/3 deel in goederen gnd ter Erpendonk, in Deurne, 

reeds belast met grondcijnzen. 

 

Petrus de Langvelt hereditarie vendidit Godefrido de Lijemde pistori 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg:quondam) tercia 

parte ad se spectante in (dg: bo bonis dicti) bonis dictis ter 

Erpe[n]donc sitis in parochia de (dg: Doerne) D[o]erne (dg: et in) et in 

attinentiis dictorum bonorum universis quocumque sitis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et (dg: sf) sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 497r 07 vr 25-10-1392. 

Walterus van Oekel verklaarde dat met instemming van Hubertus Steenwech en 

“ontkende kennis” alle bouwwerken van de kapel in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast het stenen huis van voornoemde Hubertus, in de stenen 

muur van dat huis dan wel in andere bouwwerken van voornoemde Hubertus zijn 

gebouwd. 

 

Walterus de Oekel palam recognovit esse de consensu Huberti Steenwech et 

per tollerantiam quod exponetur met ontkent kenisse scilicet quod #omnia# 

edificia capelle site in Busco in vico Orthensi contigue iuxta domum 

lapideam dicti (dg: lap) Huberti #que scilicet edificia# in (dg: ..) muro 

lapideo eiusdem domus lapidee #(dg: ..) tam in aliis edificiis dicti 

Huberti ibidem# sunt edificata et constructa in omnibus et per omnia 

prout huiusmodi edificia dicte capelle in dicto muro sunt (dg: edificata 



Bosch’ Protocol jaar 1392 08. 

 

28 

et constructa) et in aliis edificiis et ?hereditatibus a posteriori parte 

usque ad anteriorem partem dictorum edificiorum (dg: dicti) et muri dicti 

Huberti. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 497r 08 vr 25-10-1392. 

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

Bolst een n-erfcijns van 17 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Servatius en de andere helft met Sint-Martinus, voor het eerst met Sint-

Servatius aanstaande (di 13-05-1393), gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Oss, ter plaatse gnd Amstel, tussen Henricus Bobben soen enerzijds en 

Henricus Vilt anderzijds, (2) een heidekamp, in Oss, ter plaatse gnd 

Amstel, tussen een zekere Weltken enerzijds en Johannes Huijsman en 

Johannes Reijmbouts van Osse anderzijds, dit heidekamp reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. De cijns zal direct na overlijden van 

voornoemde koper teruggaan naar voornoemde verkoper Johannes, dus niet naar 

erfg van de koper. Dit beloofde de koper; een brief van deze belofte. 

 

Johannes filius naturalis quondam Walteri de Erpe hereditarie vendidit 

Arnoldo filio quondam Johannis (dg: de) van der Bolst hereditarium censum 

XVII librarum monete solvendum hereditarie (dg: Martini et pro) mediatim 

Servacii et mediatim Martini et pro primo termino Servacii proxime futuro 

de et ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Osse ad locum 

dictum (dg: op) Amstel inter hereditatem Henrici Bobben soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici (dg: Vil) Vilt ex alio atque ex quodam campo 

merice sito in dictis parochia et loco inter hereditatem (dg: W) cuiusdam 

dicti Weltken ex uno et inter hereditatem Johannis Huijsman et Johannis 

Reijmbouts de Osse ex alio promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu trium 

librarum dicte monete ex dicto campo merice prius solvendo et 

sufficientem tali! condicione quod dictus census XVII librarum statum 

post decessum dicti emptoris ad dictum Johannem venditorem revertetur et 

non ad heredes dicti emptoris (dg: ita q) ut dictus emptor super habita 

et habenda (dg: repromisit ... ...) pro se et suis heredibus repromisit 

dicto Johanni. 

Et fiet de dicta repromissione. 

 

BP 1179 p 497r 09 vr 25-10-1392. 

....... zvw Henricus Mudeken van Lijt beloofde aan Philippus Jozollo etc 24 

oude schilden met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393; 6+30+31+31+18=116 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

....... ....... (dg: ..udeken de soen) filius quondam Henrici Mudeken de 

Lijt promisit Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde (dg: -rt) ....... 

....... ....... carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes Aa et Emont datum sexta post (dg: Se) Severini. 

 

1179 mf8 D 09 p. 498. 

 Sabbato post Severini: zaterdag 26-10-1392. 

 in festo Sijmonis et Yude: maandag 28-10-1392. 

 

BP 1179 p 498v 01 za 26-10-1392. 

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

Bolst een lijfrente3,4 van 17 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Servacius en de andere helft met Sint-Martinus, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Oss, ter plaatse gnd Amstel, tussen Henricus Bobben soen enerzijds 

                         
3 Zie → BP 1181 p 672v 08 vr 13-02-1400, belover beloofde de lijfrente te 

betalen, zó dat Johannes Delijen soen en zijn erfgoederen daarvan geen 

schade ondervinden. 
4 Zie → BP 1182 p 910v 05 za 08-07-1402, verklaring dat alle achterstallige 

termijnen zijn betaald. 
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en Henricus Vilt anderzijds, (2) een heidekamp, aldaar, tussen een zekere 

Weltken enerzijds en Johannes Huijsman en Johannes zv Reijmboldus van Osse 

anderzijds, (3) 6 lopen roggeland, in Oss, naast de plaats gnd Endenpoel, 

(4) de steenoven gnd op den Oeven, in Orthen, met toebehoren, reeds belast 

met 3 pond voornoemd geld. 

 

Johannes filius naturalis quondam (dg: Henrici) #Walteri# de Erpe 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Johannis van der Bolst vitalem 

pensionem XVII librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

emptoris et non ultra mediatim Servacii et mediatim Martini et pro primo 

termino Servacii proxime futuro de et ex domo et orto sitis in parochia 

de Os ad locum Amstel inter hereditatem Henrici Bobben soen (dg: so) ex 

uno et inter hereditatem Henrici Vilt ex alio item ex quodam campo merice 

sito ibidem inter hereditatem cuiusdam dicti Weltken ex uno et inter 

hereditatem Johannis Huijsman et Johannis filii (dg: Re.....) Reijmboldi 

de Osse ex alio atque ex sex lopinatis terre (dg: sitis) siliginee (dg: 

.......) sitis in parochia de Osse iuxta locum dictum (dg: ..) Endenpoel 

item ex lapificina dicta op den Oeven dicti venditoris sita in parochia 

de Orthen et ex attinentiis (dg: di) eiusdem lapificine universis 

quocumque sitis promittens super omnia habita et habenda warandiam [et 

obligationem] deponere exceptis tribus libris dicte monete ex (dg: dicto 

campo) de jure solvendis et sufficientem facere et cum mortuus fuerit 

etc. Testes Emont et datum sabbato post Severini. 

 

BP 1179 p 498v 02 za 26-10-1392. 

Johannes Danel zvw Gerardus van Bardwijc, Henricus Lodewijchs soen, zijn 

broer Tielmannus Lodewijchs soen en Henricus Tielmans soen van Enghelen 

beloofden aan Matheus zvw Matheus van Nuwelant snijder 22 oude Franse 

schilden en 33 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393) te betalen. 

 

Johannes (dg: Dae) Danel filius quondam Gerardi de Bardwijc Henricus 

Lodewijchs soen Tielmannus Lodewijchs soen eius frater et Henricus 

Tielmans soen de Enghelen promiserunt indivisi super omnia Matheo filio 

quondam Mathei de Nuwelant sartoris XXII aude scilde Francie et (dg: 

XXXIII) #XXXIII# Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 498v 03 ma 28-10-1392. 

Willelmus van Audenhoven droeg over aan Godefridus gnd die Hoijer Jans soen 

(1) de goederen gnd te Pettelaar, ter plaatse gnd Pettelaar, (2) 7½ bunder 

beemd, die behoorden aan Walterus van Audenhoven bv voornoemde Willelmus, 

in het gebied van Herlaar, ter plaatse gnd in den Lange Winkel, welke 

goederen en 7½ bunder voornoemde Willelmus in pacht verworven had van zijn 

voornoemde broer Walterus van Audenhoven, voor (a) de grondcijnzen, (b) een 

b-erfpacht van 16 mud rogge, Bossche maat, (c) een b-erfcijns van 16 pond 

geld, (d) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. Voornoemde Walterus van 

Audenhoven en zijn kinderen Willelmus, Gheerlacus, Johannes, Rutgherus, 

Heijlwigis, Mechtildis en Eva droegen hun deel in voornoemde goederen en 7½ 

bunder beemd over aan voornoemde Godefridus Hoijer, tezamen met alle 

brieven. 

Voornoemde grondcijnzen werden geschat op 13 schelling 4 penning, zodanig 

geld als waarin ze aan de grondheren betaald moeten worden. 

Van voornoemde pacht van 16 mud rogge, moeten 2 mud geleverd worden aan 

Gerardus zvw Gerardus Vosse, 6 mud aan erfg vw Pijramus gnd Moers zvw 

Johannes van Gherwen en aan Theodericus bv voornoemde Pijramus, en de 

overige 8 mud aan voornoemde Heijlwigis dv Walterus van Audenhoven. 

De erfcijns van 16 pond geld wordt betaald aan erfg vw Johannes van 

Zidewijnden. De erfcijns van 3 pond geld aan erfg vw Bartholomeus zv 

Theodericus. 

Maar ook 7½ oude groot Tournoois, 2 penning gnd oude Brabantse en 1 kleine 
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zwarte tournose moeten nog jaarlijks hieruit aan de grondheer worden 

betaald. 

Henricus zv voornoemde Walterus zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

Thomas minderjarige zv voornoemde Mechtildis dv Walterus zal, zodra hij 

meerderjarig is, afstand doen. 

Belast met wegen, dijken, bruggen, en de last gnd gebuurlijk recht. 

 

Willelmus de Audenhoven bona dicta te Pettelaer sita in loco dicto 

Pettelaer cum suis attinentiis singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis atque septem et dimidium bonaria prati (dg: ad 

se) que spectabant ad Walterum de Audenhoven fratrem dicti Willelmi sita 

in territorio de Herlaer in loco dicto in den Langhe Winckel que bona cum 

suis attinentiis (dg: et sep) singulis et universis et septem et dimidium 

bonaria (dg: prat) prati dictus Willelmus erga dictum Walterum de 

Audenhoven suum fratrem (dg: acq) ad pactum acquisiverat (dg: pro) 

scilicet pro censibus dominorum fundi annuatim exinde de jure solvendis 

atque pro hereditaria paccione sedecim modiorum siliginis siliginis! 

mensure de Busco atque pro hereditario censu sedecim librarum (dg: atq) 

monete atque pro hereditario censu trium librarum dicte monete prout in 

litteris hereditarie supportavit Godefrido dicto die Hoijer #Jans soen# 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte deponere! exceptis (dg: censu) dictis censibus et paccione in 

dictis litteris contentis. Quo facto constituti coram scabinis 

infrascriptis dictus (dg: Godefridus) #Walterus# de (dg: Godefridus) 

Audenhoven Willelmus Gheerlacus Johannes Rutgherus fratres Heijlwigis 

Mechtildis et (dg: Yd) Eva sorores (dg: p) liberi dicti Walteri de 

Audenhoven cum tutore super (dg: dictis bonis cum su) totam partem et 

omne jus eis in dictis bonis cum suis attinentiis singulis et universis 

(dg: compe) et in dictis septem et dimidio bonariis prati competentibus 

quovis modo supportaverunt dicto Godefrido Hoijer simul cum omnibus 

litteris quas ipse habebant mentionem de premissis facientibus occacione 

etc promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda quod ipsi 

dicto Godefrido de predictis bonis cum suis attinentiis singulis et 

universis #et septem et dimidio bonariis prati# warandiam et omnem 

obligationem et impeticionem in premissis existentem deponere exceptis 

dictis censibus dominorum fundi exinde de jure solvendis (dg: qui census) 

et dicta paccione XVI modiorum siliginis dicte mensure et dicto (dg: -s) 

censu XVI librarum dicte monete et dicto censu trium librarum dicte 

monete exinde de jure solvendis (dg: de) et qui census dominorum fundi 

sunt #estimati .......# a dictis (dg: debitoribus) Waltero et eius 

liberis predictis ad summam XIII solidorum et quatuor denariorum scilicet 

talis monete in quali huiusmodi XIII solidi et quatuor denarii dominis 

fundi premissorum exinde de jure solvendi et de qua paccione XVI modiorum 

siliginis dicte mensure (dg: Gerardo Vosse filio quondam Gerardi Vosse) 

duo modii siliginis dicte mensure hereditarie paccionis Gerardo filio 

quondam Gerardi Vosse et sex modii siliginis dicte mensure hereditarie 

paccionis heredibus quondam Pijrami dicti Moers filii quondam Johannis de 

Gherwen et Theoderico fratri eiusdem Pijrami atque reliqui octo modii 

siliginis dicte mensure hereditarie paccionis dicte Heijlwigi filie dicti 

Walteri de Audenhoven de jure sunt solvendi et qui (dg: sedecim libre) 

hereditarius census sedecim librarum monete heredibus quondam Johannis de 

Zidewijnden et qui census trium librarum monete heredibus quondam 

Bartholomei filii Theoderici nunc de jure sunt solvendi (dg: ut dicebat) 

exceptis etiam septem et dimidio antiquis grossis Turonensibus denariis 

et duobus denariis dictis aude Brabantsche et uno parvo nigro Turonensi 

denario (dg: ex premissis etiam de jure) domino fundi etiam annuatim 

exinde solvendis promiserunt insuper dicti Walterus (dg: Heijlwigis) et 

dicti eius (dg: lib) septem liberi cum tutore indivisi super habita et 

habenda quod ipsi Henricum filium dicti Walteri perpetue talem habebunt 

quod nunquam presumet se jus in premissis et quod ipsi Thomam filium 

dicte Mechtildis filie dicti Walteri quamcito ad annos pubertatis 
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pervenerit super (dg: p) predictis bons cum suis attinentiis et septem et 

dimidio bonariis prati ad opus dicti (dg: Walteri f) Godefridi Hoijer 

facient renunciare. Testes Sijmon et Emont datum in festo Sij et Yude. { 

BP 1179 p 498v 04 invoegen}. 

 

BP 1179 p 498v 04 ma 28-10-1392. 

{Invoegen in BP 1179 p 498v 03}. 

(in margine sinistra:} + exceptis etiam viis per premissa de jure 

transeuntibus et exceptis aggeribus pontibus [ad premissa] spectantibus 

et (dg: jure dicto) onere ghebuerlijc recht ad premissa specta[nte]. 

 

BP 1179 p 498v 05 ma 28-10-1392. 

(dg: Rutgherus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Rutgherus de Audenhoven prebuit et reportavit). 

 

BP 1179 p 498v 06 ma 28-10-1392. 

Andreas zv Willelmus Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas filius Willelmi Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 498v 07 ma 28-10-1392. 

Heijlwigis dv Walterus van Audenhoven droeg over aan Godefridus die Hoijer 

zv Johannes een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit goederen van voornoemde Walterus, gnd te Pettelaar, in 

het gebied van Herlaar, welke pacht voornoemde Walterus geschonken had aan 

Pijramus gnd Moers van Gherwen en Heijlwigis dv voornoemde Walterus, en 

welke pacht nu aan haar behoort. Willelmus, Gheerlacus, Johannes, 

Rutgherus, Mechtildis en Eva, kv voornoemde Walterus van Audenhoven, deden 

afstand. 

 

Heijlwigis filia (dg: quondam) Walteri de Audenhoven cum tutore 

hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo purificationis ex (dg: u) bonis dicti Walteri dictis 

communiter te (dg: Petl) Pettelaer sitis in territorio de Herlaer atque 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Walterus supportaverat 

Pijramo dicto Moers de Gherwen cum Heijlwige filia dicti Walteri nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris #et quam nunc ad se 

spectare dicebat# hereditarie supportavit Godefrido die Hoijer (dg: fi) 

filio Johannis cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Willelmus Gheerlacus 

Johannes Rutgherus Mechtildis et Eva (dg: ...) liberi dicti Walteri de 

Audenhoven super dicta paccione octo modiorum siliginis et jure (dg: ad 

opus dicti Go) eis in hac competente et competituro ad opus dicti 

Godefridi Hoijer renunciaverunt promittentes [indivisi] ratam servare. 

 

BP 1179 p 498v 08 ma 28-10-1392. 

(dg: Rutgherus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Rutgherus de Audenhoven prebuit et reportavit). 

 

BP 1179 p 498v 09 ma 28-10-1392. 

Andreas zv Willelmus Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas filius Willelmi Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 498v 10 ma 28-10-1392. 

Voornoemde Willelmus, Gheerlacus, Johannes, Rutgherus, Mechtildis en Eva 
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verklaarden dat hun voornoemde zuster Heijlwigis nimmer voornoemde pacht 

van 8 mud rogge hoeft in te brengen bij de deling van de goederen die 

wijlen Gertrudis mv voornoemde kinderen nagelaten had, resp. die voornoemde 

Walterus vv voornoemde kinderen zal nalaten. 

 

Dicti Willelmus Gheerlacus Johannes Rutgherus (dg: Jo) Mechtildis et Eva 

cum tutore palam recognoverunt id esse sue voluntatis quod dicta 

Heijlwigis eorum soror nunquam (dg: importabit) importabit nec importare 

tenebitur dictam paccionem octo modiorum siliginis ad divisionem 

faciendam de bonis (dg: que G) quibuscumque que (dg: d) Gertrudis quondam 

mater dictorum liberorum in sua morte post se reliquit et de bonis 

quibuscumque que dictus Walterus (dg: ...) pater dictorum liberorum in 

sua morte post se relinquet. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 498v 11 ±ma 28-10-1392. 

Voornoemde Walterus van Audenhoven en zijn kinderen Willelmus, Gheerlacus, 

Johannes, Rutgherus, Mechtildis en Eva beloofden aan Heijlwigis dv 

voornoemde Walterus een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, gaande 

uit al hun goederen. Wil voornoemde Heijlwigis delen in de goederen die 

Gertrudis ev van voornoemde Walterus heeft nagelaten resp. die voornoemde 

Walterus zal nalaten, dan zal ze deze erfpacht moeten inbrengen. 

 

Dicti Walterus de Audenhoven Willelmus Gheerlacus Johannes Rutgherus 

Mechtildis et Eva eius liberi cum tutore promiserunt indivisi super omnia 

#habita et habenda# se daturos et soluturos Heijlwigi (dg: e) filie dicti 

Walteri hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis de et ex omnibus b[onis dictorum] debitorum 

habitis et habendis (dg: tali) quocumque sitis et consistentibus (dg: .) 

tali condicione annexa si dicta Heijlwigis imposterum ad divisionem 

faciendam [de bonis que] Gertrudis uxor olim dicti Walteri in sua morte 

reliquit et que dictus Walterus in sua morte post relinquet (dg: ex) 

venire [voluerit et ea] condividere extunc dicta Heijlwigis ad eandem 

divisionem dictam paccionem octo modiorum siliginis ad huiusmodi 

divisionem importare tenebitur. ....... ....... ....... 

 

1179 mf8 D 10 p. 499. 

 anno a nativitatis Domini Mo CCC nonagesimo secundo 

  mensis novembris! die Sijmonis et Yude 

  pontificis Bonifacii noni anno tercio: maandag 28-10-1392. 

 in crastino Sijmonis et Yude: dinsdag 29-10-1392. 

 Quarta post Sijmonis et Yude: woensdag 30-10-1392. 

 in vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1392. 

 

BP 1179 p 499r 01 ±ma 28-10-1392. 

Voornoemde Walterus van Audenhoven en zijn 7 kinderen beloofden aan 

Godefridus Hoijer dat zij de lijfpacht van 3 mud rogge, die Jacobus 

....vinc beurt uit de goederen gnd te Pettelaar, zullen leveren. 

 

Dicti Walterus et dicti septem eius liberi promiserunt indivisi super 

habita et habenda #cum tutore# Godefrido Hoijer quod ipsi vitalem 

pensionem trium modiorum siliginis quam Jacobus ....vinc annuatim 

solvendam habet ex (dg: pred) bonis dictis te Pettelaer ad vitam eiusdem 

Jacobi nunc deinceps taliter exsolvent quod dicto Go[defrido] et supra 

dicta bona te Pettelaer dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 499r 02 ±ma 28-10-1392. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Henricus gnd van Sonne” en 

“Destijds had Henricus gnd van Sonne” en Godefridus Hoijer beloofde, zo 

nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Walterus en zijn 

kinderen. 
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Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit Henricus dictus de Sonne 

et altera notum sit universis presentia visuris quod cum Henricus dictus 

de Sonne et Godefridus Hoijer promisit super omnia tradere dictis Waltero 

et eius liberis ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 499r 03 ±ma 28-10-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Destijds had Arnoldus 

Yseboud alle goederen etc” en voornoemde Walterus van Audenhoven en zijn 

kinderen beloofden de brief, zo nodig, aan voornoemde Godefridus Hoijer ter 

hand te stellen. 

 

Et fiet littera de littera incipiente notum sit universis presentia 

visuris quod cum Arnoldus Yseboud omnia bona etc et dicti Walterus de 

Audenhoven et eius liberi cum tutore promiserunt indivisi super omnia cum 

tutore tradere Godefrido Hoijer predicto (dg: testes datum supra) ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 499r 04 ma 28-10-1392. 

Een vidimus maken van 2 brieven met het zegel van de heer van Perwijs en 

Godefridus Hoijer beloofde, zo nodig, te brieven ter hand te stellen aan 

voornoemde Walterus en zijn kinderen. Opgesteld in de kamer in het huis van 

wijlen Willelmus van den Hoernic, in aanwezigheid van Gerardus van Uden, 

Ywanus Stierken, Gerardus van Vladeracken en Ricoldus Borchgreve. 

 

Et fiet vidimus de 2 litteris de sigillo domini de Pereweijs sigillatis 

et (dg: q) Godefridus Hoijer promisit dictis (dg: Gode) #Waltero et eius 

liberis tradere ut in forma. Acta in camera in domo quondam Willelmi van 

den Hoernic presentibus Gerardo de (dg: Ud) Uden et Ywano Stierken et 

Gerardo de Vladeracken et Ricoldo Borchgreve testibus datum anno (dg: Dn) 

a nativitatis Domini Mo CCC nonagesimo secundo mensis novembris! die Sij 

et Yude hora complete pontificis Bonifacii noni anno 3. 

 

BP 1179 p 499r 05 di 29-10-1392. 

Gerardus van Broechoeven zvw Gerardus van Broechoven verkocht aan Arnoldus 

nzv Johannes Bac Bertouts soen van Tilborch een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg, in het huis van Dympna mv 

voornoemde koper te leveren, gaande uit 11 lopen roggeland, in Tilburg, ter 

plaatse gnd op die Oude Hostat, tussen Reijnerus van Broechoven bv 

voornoemde verkoper enerzijds en Wautgerus Hillen soen anderzijds, reeds 

belast met 4 lopen rogge, maat van Tilburg, aan het klooster van Tongerlo. 

 

Gerardus de Broechoeven filius quondam Gerardi de Broechoven hereditarie 

vendidit Arnoldo filio #naturali# Johannis Bac Bertouts soen de Tilborch 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Tilborch 

solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch #in domo Dympne 

matris dicti (dg: ve) emptoris# tradendam ex undecim lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Tilborch ad locum dictum op die Oude 

Hostat inter hereditatem Reijneri de Broechoven fratris dicti venditoris 

ex uno et inter hereditatem Wautgeri Hillen soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quatuor lopinis siliginis dicte mensure conventui de Tongherlo exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et Dordrecht datum 

in crastino Sijmonis et Yude. 

 

BP 1179 p 499r 06 di 29-10-1392. 

Arnoldus die Wilde zvw Henricus Bloemelijc van Os ev Katherina dvw Johannes 

gnd Kathelinen soen verkocht aan Wellinus nzvw Johannes zvw hr Arnoldus van 

Beke (1) alle goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Katherina, (2) alle goederen, die 

aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Arnoldus zvw 

voornoemde Johannes Kathelinen soen, uitgezonderd zijn recht in het 
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huisraad en de kleinodiën van de ouders van voornoemde Katherina. 

 

Arnoldus die Wilde filius quondam Henrici Bloemelijc de Os maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis 

dicti Kathelinen soen (dg: omnes hereditates) omnia bona (dg: . mob.. ..) 

hereditaria et parata sibi et dicte sue uxori de morte quondam parentum 

dicte Katherine successione advoluta quocumque consistentia sive sita #+ 

{BP 1179 p 499r 07 invoegen}# ut dicebat salvo sibi suo jure sibi 

competente in utensilibus et clenodiis dictorum quondam (dg: pa) parentum 

dicte (dg: H) Katherine (dg: prout) ut dicebat hereditarie vendidit 

Wellino filio naturali quondam Johannis filii (?dg: naturalis) quondam 

domini Arnoldi de Beke promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Aa et Sijmon datum in crastino Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 499r 07 di 29-10-1392. 

{invoegen in BP 1179 p 499r 06} + atque omnia bona sibi et dicte sue 

uxori (dg: de) per mortem Arnoldi filii dicti quondam [Johannis] 

Kathelinen soen nunc ad presens successione advoluta. 

 

BP 1179 p 499r 08 di 29-10-1392. 

Voornoemde Wellinus beloofde aan voornoemde Arnoldus op zich te nemen (1) 

alle schulden, die wijlen voornoemde Johannes Kathelinen soen bij zijn 

overlijden veschuldigd was gebleven, (2) alle onraad, die wijlen voornoemde 

Johannes Kathelinen moest leveren bij zijn overlijden. 

 

Dictus Wellinus promisit super omnia dicto Arnoldo quod ipse omnia debita 

que dictus quondam Johannes Kathelinen soen tempore sui obitus mansit 

debens personis quibuscumque et (dg: ..) omnia onera dicta onraet que 

dictus quondam Johannes Kathelinen solvere tenebatur tempore (dg: sui) 

decessus eiusdem Johannis (dg: ...) taliter dabit et exsolvet sic quod 

dicto Arnoldo dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 499r 09 di 29-10-1392. 

Voornoemde Wellinus nzvw Johannes zvw hr Arnoldus van Beke beloofde aan 

voornoemde Arnoldus die Wilde zvw Henricus Bloemelijc van Os ev Katherina 

dvw Johannes gnd Kathelinen soen 18 nieuwe Gelderse gulden5 of de waarde 

met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Wellinus promisit dicto Arnoldo die Wilde XVIII (dg: novos) novos 

Gelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro (dg: 

persolvendos) ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 499r 10 di 29-10-1392. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus gnd Boef zvw 

Theodericus gnd Boef beloofde aan Johannes gnd Sceijnckel etc” en 

Theodericus Waelwijns soen van Hemert beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan Johannes Sceijnckel zvw Johannes gnd Mercelijs soen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus dictus Boef filius 

quondam Theoderici dicti Boef promisit ut (dg: dicebat) debitor 

principalis se daturum et soluturum Johanni dicto Sceijnckel etc et 

Theodericus Waelwijns soen #de Hemert# promisit tradere Johanni 

Sceijnckel filio quondam Johannis dicti (dg: ve) Mercelijs soen tradere 

ut in forma. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

                         
5 Zie → BP 1180 p 538v 01 ma 24-01-1396, verklaring dat de 18 gulden 

betaald zijn en alle geldsommen die Wellinus nzvw Johannes nzvw hr Arnoldus 

van Beke priester in schepenbrieven van Den Bosch beloofd had aan Arnoldus 

Wilde. 
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BP 1179 p 499r 11 wo 30-10-1392. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van sent Thomars droeg over aan Truda van 

Gheffen, tbv haar en kv voornoemde Truda, jaarrenten van 40 schelling geld 

dat ten tijde van de betaling ervan in Den Bosch gemeenlijk in de beurs 

gaat, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis en erf, in 

Nuland, waarin Gerardus zv Nijcholaus gnd Pels van Wilshusen woont, (2) een 

stuk land, in Nuland, 12 zester rogge groot, dat was van Anselmus van 

Nuwelant, (3) een beemd, in Nuland, tussen erfgoed van {hier staan 2 

puntjes} gnd Mast enerzijds en Johannes van de Einde van Wilshusen 

anderzijds, welke jaarrenten Hadewigis dvw Ghibo gnd Brunt? gekocht had van 

voornoemde Gerardus zv Nijcholaus gnd Pels van Wilshusen, en welke 

jaarrenten nu aan hem behoren. Lasten worden afgehandeld van de kant van 

hem, wijlen voornoemde Hadewigis dvw Ghibo Brunt?, erfg van voornoemde 

Hadewigis en wijlen Elizabeth Mettens. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri van sent Thomars (dg: here) annuos 

redditus quadraginta solidorum monete pro tempore solucionis huiusmodi 

reddituum in Busco ad bursam communiter currentis solvendos hereditarie 

in festo sancti Martini hyemalis episcopi de domo et area sita in 

parochia de Nuwelant in qua Gerardus filius Nijcholai dicti Pels de 

Wilshusen #moratur# et de attinentiis dicte domus universis (dg: ac de 

quadam pecia terre) ac de quadam pecia terre sita in parochia predicta 

duodecim sextaria siliginis in semine capiente que pecia terre iamdicta 

quondam fuerat Anselmi de Nuwelant et de uno prato sito in parochia 

antedicta inter hereditatem {hier staan 2 puntjes} dicti Mast ex parte 

una et inter hereditatem Johannis de Fine de Wilshusen nominati parte ex 

altera quos (dg: red) annuos redditus Hadewigis filia quondam Ghibonis 

dicti B[?run]t erga dictum Gerardum filium (?dg: q) Nijcholai dicti (dg: 

Pels) Pels de Wilshusen emendo acquisiverat prout in litteris quos annuos 

redditus nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# Trude de Gheffen ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem 

Trude cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte #sui# et (dg: d 

quorumcumque heredum) dicte quondam Hadewigis filie quondam Ghibonis 

Br[u?]nt #et heredum eiusdem [Hadewigis]# et quondam Elizabeth Mettens 

deponere. Testes Aggere et Waterus! datum quarta post Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 499r 12 wo 30-10-1392. 

Henricus zvw Rutgherus zvw Alardus zvw Johannes van Middelrode verkocht aan 

Lambertus smid van Middelrode de helft van een kamp gnd Sophijen Lens 

Broek, in Beilver, in Berlicum, welk kamp eertijds was van wijlen Arnoldus 

gnd Clueckinc, welk kamp voornoemde wijlen Alardus zvw Johannes van 

Middelrode gekocht had van Henricus van Hees szv voornoemde Arnoldus 

Clueckinc, te weten de helft richting een stuk heideland aldaar, dat 

behoort aan eerstgenoemde Henricus, gelegen tussen voornoemde helft van het 

kamp enerzijds en Johannes zvw Henricus Alarts soen anderzijds, belast met 

de grondcijns en 2 9/10 groot Tournoois. 

 

Henricus filius quondam Rutgheri filii quondam Alardi filii quondam 

Johannis de Middelrode medietatem cuiusdam campi dicti (dg: Sophijen) 

Sophijen Lens Broec siti in Beilver in parochia de Berlikem qui campus 

fuerat quondam Arnoldi dicti (dg: Cluek) Clueckinc quem campum dictus 

quondam Alardus filius quondam Johannis de Middelrode erga Henricum de 

Hees generum dicti Arnoldi Clueckinc emendo acquisiverat (dg: prout in 

litteris hereditarie vendidit Lamberto fabro de Middelrode supportavit 

cum litteris et jure promittens super omnia warandiam et obligationem in 

dicta medietate deponere) scilicet illam medietatem dicti campi que sita 

est versus peciam terre [merica]lis ibidem sitam et ad primodictum 

Henricum spectantem atque per dictam peciam terre mericalis sitam in! 

(dg: dicta p) dictam medietatem dicti campi ex uno et inter hereditatem 

Jo[hannis] #(dg: atque peciam terre mericalis)# filii quondam Henrici 
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Alarts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto fabro de 

Middelrode #supportavit cum litteris et jure# promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere ex censu domini fundi ex (dg: d) dicta 

medietate dicti campi et (dg: medietate sex grossorum aureorum 

denariorum) tribus grossis Turonensibus denariis minus una undecima parte 

[unius grossi] Turonensis denarii (dg: ex dicta medietate dicti campi) de 

jure solvendis. Testes Dordrecht et Walterus (dg: d) et Vere datum quarta 

post Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 499r 13 wo 30-10-1392. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

Jacobus van den Hoevel #prebuit et reportavit#. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 499r 14 do 31-10-1392. 

Arnoldus van den Wijngart van Breda beloofde aan Johannes van der Hautart 

12 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392), 

12 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) 

en 14 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over 2 jaar (vr 25-12-

1394) te betalen. 

 

Arnoldus van den Wijngart de Breda promisit Johanni van der Hautart XII 

Hollant gulden seu valorem nativitatis Domini et XII Hollant gulden seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et XIIII Hollant 

gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes Sij et Arnoldus datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

1179 mf8 D 11 p. 500. 

 Quarta post Sijmonis et Yude: woensdag 30-10-1392. 

 in vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1392. 

 

BP 1179 p 500v 01 wo 30-10-1392. 

Walterus van Audenhoven verklaarde dat Godefridus Hoijer al het geld 

voldaan heeft, dat voornoemde Godefridus aan hem verschuldigd was aan 

voornoemde Walterus wegens de goederen van Pettelaer. 

 

Walterus de Audenhoven (dg: et Willelmus de Audenhoven pro) palam 

recognovit sibi per Godefridum Hoijer fore satisfactum (dg: per) de tota 

pecunia quam dictus Godefridus (dg: sibi) dicto Waltero debebat de bonis 

de (dg: Herlaer) #Pettelaer# ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

Sijmon et Emont datum quarta post Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 500v 02 wo 30-10-1392. 

Willelmus van Audenhoven verklaarde dat Godefridus Hoijer al het geld 

voldaan heeft, dat voornoemde Godefridus aan hem verschuldigd was wegens de 

goederen van Pettelaer. 

 

Willelmus de Audenhoven palam recognovit sibi per Godefridum Hoijer fore 

satisfactum (dg: per) de tota pecunia quam dictus Godefridus sibi debebat 

de bonis de (dg: Herlaer) Pettelaer cum suis attinentiis ut dicebat 

clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 500v 03 wo 30-10-1392. 

Godefridus Hoijer beloofde aan Willelmus van Audenhoven 290 Hollandse 

gulden of de waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te 

betalen. 

 

Godefridus Hoijer promisit Willelmo de Audenhoven ducentos et nonaginta 

Hollant gulden seu valorem in auro in festo pasce proxime futuro 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 500v 04 do 31-10-1392. 

Boudewinus van Zelant beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 8 Gentse 

nobel en 2 (dg: goede) Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Boudewinus de (dg: Zelant) Zelant promisit Jordano filio Arnoldi Tielkini 

octo Gents nobel et duos (dg: bonos) Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Arnoldus datum in vigilia 

omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 500v 05 do 31-10-1392. 

Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Johannes Peijman (1) een stuk 

land, gnd Geloect, in Tilburg, tussen Gerardus gnd Maes soen enerzijds en 

voornoemde Johannes Peijman en kvw Thomas gnd Gheenkens soen anderzijds, 

(2) een stuk land, in Tilburg, tussen voornoemde Johannes Peijman enerzijds 

en Truda gnd Cleijs anderzijds, (3) 1 bunder beemd, uit 3 bunder beemd 

behorend aan eerstgenoemde Thomas, in Tilburg, ter plaatse gnd Lijvengoer, 

tussen erfg vw Johannes Hagart enerzijds en erfg vw Walterus die Becker 

anderzijds, welke bunder jaarlijks gedeeld wordt tegen een andere bunder 

van deze 3 bunders, met recht van weg over andere erfgoederen van 

voornoemde Thomas; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot gaande uit 

voornoemde bunder, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 2 zester rogge, 

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

02-1394). Johannes Peijman zal recht van weg verlenen aan alle personen die 

erfgoederen, aan voornoemde Thomas behorend, gelegen achter voornoemde 

erfgoederen, hebben verworven of zullen verwerven van voornoemde Thomas. 

 

Thomas (dg: filius) Valant filius quondam Thome Valant peciam terre 

dictam Geloect sitam in parochia de Tilborch inter hereditatem Gerardi 

dicti Maes soen ex uno et inter hereditatem Johannis Peijman et liberorum 

quondam Thome dicti Gheenkens soen ex alio atque peciam terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem dicti Johannis Peijman ex uno et inter 

hereditatem Trude dicte Cleijs ex alio atque (dg: unum bonarium prati 

situm in dicta parochia in loco dicto in Lijvengoer inter hereditatem 

Ghibo) item unum bonarium prati de (dg: quatuor) tribus bonariis prati 

(dg: di) ad primodictum Thomam spectantibus (dg: sitis) sitis in dicta 

parochia in loco dicto Lijvengoer inter hereditatem heredum quondam 

Johannis Hagart (dg: de) ex alio! et inter hereditatem heredum quondam 

Walteri die Becker ex alio et quod bonarium prati annuatim contra unum 

aliud bonarium dictorum trium bonariorum prati #simul cum (dg: viis ad 

premissa spectantibus in aliis hereditatibus dicti Thome) jure viandi per 

alias hereditates dicti Thome in dicta parochia sitas# ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem dicto Johanni Peijman (dg: .) ab eodem etc pro 

(dg: uno censu domini fundi) #uno grosso antiquo# de dicto uno bonario de 

jure solvendo dando etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum et II 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

et primo termino ultra annum (dg: et in Busco tradenda) ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit tali condicione quod dictus Johannes Peijman viare 

tenebitur ad minus dampnum omnes personas que hereditates ad predictum 

Thomam spectantes sitas retro (dg: di) supradictas hereditates erga 

predictum Thomam acquisiverant vel acquirent ut dicebat. Testes Dordrecht 

et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 500v 06 do 31-10-1392. 

Voornoemde Johannes Peijman beloofde aan voornoemde Thomas 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 
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Dictus Johannes Peijman promisit dicto Thome centum Hollant gulden seu 

valorem a nativitatis Domini ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 500v 07 do 31-10-1392. 

Voornoemde Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Walterus Bac zvw 

Johannes gnd Onmaet (1) een stuk land, gnd Zebergen Dale, in Tilburg, 

tussen Egidius gnd Bacs enerzijds en Arnoldus Ruekeloes anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Strepe, aldaar, tussen erfg vw Godefridus gnd Engel 

Goden enerzijds en Walterus Claes soen anderzijds, (3) een stuk land, 

aldaar, tussen Reijnerus van Broechoven enerzijds en Martinus Haerman 

anderzijds, over welk stuk een gemene weg loopt, (4) 2 bunder beemd, uit 3 

bunder beemd van voornoemde Thomas, in Tilburg, ter plaatse gnd Lijvengoer, 

tussen erfg vw Johannes van Hagart enerzijds en erfg vw Walterus die Becker 

anderzijds, van welke 3 bunder de derde bunder jaarlijks gedeeld wordt 

tegen een van deze twee bunders, met recht van weg over andere erfgoederen 

van voornoemde Thomas in Tilburg; de uitgifte geschiedde voor 2 oude 

groten, gaande uit voornoemde 2 bunder, en thans voor een n-erfpacht van 2 

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

jaar (ma 02-02-1394). Met voorwaarde zoals in het vorige contract. 

 

Solvit Walterus. 

Dictus Thomas peciam terre (dg: sitam) dictam Zebergen Dale sitam in 

parochia de Tilborch inter hereditatem Egidii dicti Bacs ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi (dg: Ro) Ruekeloes ex alio item peciam terre! die 

Strepe sitam ibidem inter hereditatem heredum quondam Godefridi dicti 

Engel Goden ex uno et inter hereditatem Walteri Claes soen ex alio atque 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Reijneri de (dg: Bro) 

Broechoven ex uno et inter hereditatem Martini Haerman ex alio et per 

quam peciam terre iamdictam transit communis via item duo bonaria prati 

de tribus bonariis prati dicti Thome sitis in dicta parochia in loco 

dicto Lijvengoer inter hereditatem heredum quondam Johannis de (dg: 

Hagart ex) Hagart ex uno et inter hereditatem heredum quondam Walteri die 

Becker ex alio et de quibus tribus bonariis prati reliquum tercium 

bonarium annuatim dividitur contra unum dictorum duorum bonariorum prati 

#simul cum (dg: viis ad premissa spectantibus [in aliis hereditatibus 

dicti Thome]) cum jure viandi per alias hereditates dicti Thome in dicta 

parochia sitas# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Waltero Bac 

filio quondam Johannis dicti Onmaet ab eodem hereditarie possidendas pro 

(dg: u) duobus antiquis grossis de dictis (dg: bo) duobus bonariis prati 

annuatim de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum (dg: et in Busco 

traden) ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit addita condicione ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 500v 08 do 31-10-1392. 

Voornoemde Walterus Bac beloofde aan voornoemde Thomas 72½ Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis (do 25-12-1393) over een jaar te betalen. 

 

(dg: item) Dictus Walterus Bac promisit super omnia dicto Thome LXXII 

(dg: Hollant gulden) et dimidium Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 500v 09 do 31-10-1392. 

Voornoemde Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Willelmus Steellart 

(1) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd op die Hoge Zoe, tussen 

Johannes Peijman enerzijds en Arnoldus van der Scueren anderzijds, (2) een 

stuk land, aldaar, tussen voornoemde Johannes Peijman enerzijds en Hubertus 
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bakker anderzijds, over welke 2 stukken land een weg loopt, met recht van 

weg over andere erfgoederen van voornoemde Thomas, in Tilburg; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met 

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

1394). Met voorwaarde zoals in vorig contract. 

 

Solvit Willelmus. 

Dictus Thomas peciam terre sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum 

op die Hoghe Zoe inter hereditatem Johannis Peijman ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van der Scueren ex alio item peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem dicti Johannis Peijman ex uno et inter 

hereditatem Huberti pistoris ex alio et per quas duas #pecias terre# (dg: 

vias) transit via de jure #simul cum (dg: viis ad premissa spectantibus 

in aliis [hereditatibus dicti] Thome) jure [viandi] per alias hereditates 

dicti Thome in dicta parochia sitas# ut dicebat + {in margine sinistra:} 

#+dedit ad hereditariam paccionem# Willelmo Steellart ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione septem sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit addita condicione #ut# in precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 500v 10 do 31-10-1392. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Thomas 34 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Thome XXXIIII Hollant gulden seu valorem 

a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 500v 11 do 31-10-1392. 

Voornoemde Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Petrus Peijman (1) 

een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd die Busse Akker, tussen Walterus 

Bloemart enerzijds en Henricus zvw Hubertus Bac anderzijds, (2) een stuk 

land aldaar, tussen voornoemde Walterus Bloemart enerzijds en Walterus 

Sprenger anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Petrus 

Peijman enerzijds en voornoemde Walterus Sprenger anderzijds, over welk 

stuk een gemene weg loopt, (4) 1 bunder beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd 

in het Broek van Hoesden, beiderzijds tussen Arnoldus van der Scueren, met 

recht van weg over andere erfgoederen van voornoemde Thomas, in Tilburg; de 

uitgifte geschiedde voor 1 oude groot gaande uit voornoemde bunder beemd, 

en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). Met 

voorwaarde als in vorig contract. 

 

Dictus Thomas peciam terre (dg: dicta dictam die Bussche Acker) sitam in 

parochia de Tilborch #ad locum dictum die Bussche Acker# inter 

hereditatem Walteri Bloemart ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Huberti Bac ex alio item peciam terre sitam ibidem #inter 

hereditatem# dicti Walteri Bloemart ex uno et inter hereditatem Walteri 

Sprenger ex alio item item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Petri Peijman ex uno et inter hereditatem dicti Walteri Sprenger ex alio 

et per quam peciam terre iamdictam transit communis via item unum 

bonarium prati situm dicta! parochia in loco dicto int Broec van Hoesden 

inter hereditatem Arnoldi van der Scueren ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebat simul cum (dg: viis 

ad premissa spectantibus) #jure [viandi per alias hereditates] (dg: aliis 

hereditatibus dicti [Thome]) dicti Thome in dicta parochia sitas# ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Petro Peijman ab eodem etc 

#pro uno grosso antiquo ex dicto bonario prati [solvendo] dando etc# 

atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 
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mensure de Busco (dg: dan) danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit addita condicione ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 500v 12 do 31-10-1392. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Thomas 68½ Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus P[etru]s promisit dicto Thome LXVIII (dg: Hollant gulden ad) et 

dimidium Hollant gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 D 12 p. 501. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 501r 01 do 31-10-1392. 

Voornoemde Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Walterus Claes soen 

en Ghibo van Ghierle een stuk land, gnd die Swart Lant, in Tilburg, tussen 

Gerardus Maes soen enerzijds en Engbertus zv Petrus Sniders anderzijds, met 

recht van weg over andere erfgoederen van voornoemde Thomas, in Tilburg; de 

uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

1394). Met voorwaarde zoals in vorig contract. 

 

Dictus Thomas Valant peciam terre dictam die Swart Lant sitam in parochia 

de Tilborch inter hereditatem Gerardi Maes soen ex uno et [inter 

hereditatem] Engberti filii Petri Sniders ex alio (dg: item) ut dicebat 

simul cum (dg: viis ad premissa in al hereditatibus dicti .. Thome ... p 

..st) #jure viandi per alias hereditates dicti Thome in dicta parochia 

sitas# ut dicebat dedit ad hereditariam [paccionem] Waltero Claes soen et 

Ghiboni de Ghierle (dg: promittens v) ab eisdem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione (dg: d) unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: alter aliis) alii 

repromiserunt addita condicione ut [supra]. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 501r 02 do 31-10-1392. 

Voornoemde Walterus en Ghibo beloofden aan voornoemde Thomas 64 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dicti Walterus et Ghibo promiserunt dicto Thome LXIIII Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 501r 03 do 31-10-1392. 

Voornoemde Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Petrus gnd Snider zv 

Henricus gnd Snijder 2 stukken land, in Tilburg, ter plaatse gnd die 

Schijf, (1) gnd die Leemputten, tussen Johannes Stappart enerzijds en 

wijlen Johannes gnd Smeijelman anderzijds, (2) gnd aen die Werft, tussen 

erfg vw Lambertus van den Beirct Dike enerzijds en Engbertus zv Petrus 

Sniders anderzijds, over welke 2 stukken gemene wegen gaan, met recht van 

weg over andere erfgoederen van voornoemde Thomas, in Tilburg; de uitgifte 

geschiedde voor 2 schelling gemeen paijment aan de investiet en kerk van 

Tilburg, gaande uit het stuk land gnd aen die Werf, en thans voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). Met voorwaarde zoals 

in vorig contract. 
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Dictus Thomas duas pecias terre sitas in (dg: dicta) parochia de Tilborch 

ad locum dictum die Scijve (dg: inter) quarum una dicta die Leemputten 

inter hereditatem Johannis Stappart ex uno et inter hereditatem (dg: 

heredum) quondam Johannis dicti Smeijelman ex alio et altera dicta aen 

die Werft! inter hereditatem (dg: ..de) heredum Lamberti quondam van den 

Beirct #Dike# ex uno et inter hereditatem Engberti filii Petri Sniders 

#sunt site# ex alio (dg: et) et per quas duas pecias terre transeunt 

communes vie de jure ut dicebat simul cum jure viandi per alias 

hereditates dicti Thome in (dg: p) dicta parochia sitas ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Petro dicto Snider filio (dg: quondam) Henrici 

dicti Snijder ab eodem hereditarie possidendas pro duobus solidis 

communis pagamenti investito et ecclesie de Tilborch ex dicta pecia terre 

(dg: sita ad) dicta aen die Werf! de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit addita ut in aliis premissis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 501r 04 do 31-10-1392. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Thomas 17 Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Thome XVII Hollant gulden seu valorem (dg: 

ad) a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 501r 05 do 31-10-1392. 

De broers Johannes Vilt en Gerisius, kvw Arnoldus gnd Vilt, en Zanderus zvw 

Henricus Zanders soen van den Kerchove verkochten aan Arnoldus zvw 

Marcelius Koetman een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

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

voornoemde Johannes Vilt, in Oss, in die Bossche Straet, tussen Johannes 

Boegart enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een huis en tuin van 

voornoemde Gerisius, in Oss, in die Bossche Straet, tussen wijlen 

Theodericus van Steenre enerzijds en Gheza dvw Gerisius van Goch 

anderzijds, (3) een huis en tuin van voornoemde Zanderus, in Oss, in die 

Bossche Straet, tussen Johannes Gruijter van Os enerzijds en Johannes van 

der Heijden anderzijds. 

 

Johannes Vilt et Gerisius fratres liberi quondam Arnoldi dicti Vilt et 

Zanderus filius (dg: He) quondam Henrici Zanders soen van den Kerchove 

hereditarie vendiderunt (dg: Johanni de Os filio q) Arnoldo filio quondam 

Marcelii Koetman hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis (dg: s) 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: nativitatis Domini et primo 

termino ultra annum) Remigii et in Busco tradenda ex domo et orto dicti 

Johannis Vilt sitis in parochia de Os in vico dicto die Bossche Straet 

inter hereditatem Johannis Boegart ex uno et inter communem plateam ex 

alio atque ex domo et orto dicti Gerisii sitis in parochia et vico 

predictis inter hereditatem quondam Theoderici de Steenre ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ghes) Gheze filie quondam Gerisii de (dg: Goch ex) Goch 

ex alio atque ex domo et orto dicti Zanderi sitis in parochia et (dg: d) 

vico predictis inter hereditatem Johannis Gruijter de Os ex alio! et 

inter hereditatem Johannis van der Heijden ex alio ut dicebat 

promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 501r 06 do 31-10-1392. 

Gerardus van Bladel zv Johannes van Bladel droeg over aan Johannes nzvw hr 

Henricus van Stakenborch en Henricus Mertens soen van Stiphout een 
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b-erfcijns van 12 pond, die Johannes zvw Johannes van der Papendonc van 

Asten met Maria-Hemelvaart beurde, gaande uit een erfgoed van Henricus gnd 

Watermael van Middelrode, in Someren, naast het huis van voornoemde 

Henricus, gnd Lijndouwen, tussen een gemene weg enerzijds en de beemden 

behorend tot de goederen gnd te Lijndouwen anderzijds, welke cijns 

voornoemde Gerardus van Bladel verworven had van voornoemde Johannes zvw 

Johannes van der Papendonc van Asten. Voornoemde Gerardus van Bladel en met 

hem zijn broer Ludovicus beloofden lasten af te handelen. Twee brieven. 

 

Gerardus de Bladel filius Johannis de Bladel hereditarium censum XII 

librarum quem Johannes filius quondam Johannis van der Papendonc de Asten 

solvendum (dg: here) habuit hereditarie in festo assumptionis beate Marie 

virginis ex hereditate Henrici dicti Watermael de Middelrode sita in 

parochia de Zoemeren juxta domum dicti Henrici dictam Lijndouwen inter 

(dg: ..) communem plateam ex uno et inter prata spectantia ad bona dicta 

te (dg: Lij) Lijndouwen ex alio quem censum dictus Gerardus de Bladel 

erga dictum Johannem filium quondam Johannis van der Papendonc de Asten 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio 

naturali domini quondam Henrici de Stakenborch et Henrico Mertens soen de 

Stiphout cum litteris et aliis et jure promittentes dictus Gerardus de 

Bladel et cum eodem Ludovicus eius frater indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorundem fratrum 

deponere. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1179 p 501r 07 do 31-10-1392. 

Zebertus Oeden soen van Lijt verkocht aan Elizabeth dvw Arnoldus gnd Nouten 

een lijfrente van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) een stuk land, in Lith, ter plaatse gnd die 

Langweide, tussen Godefridus Meijsen soen enerzijds en Margareta Ghiben 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd een Heuvel, in Lith, tussen Willelmus 

Herbrechts soen enerzijds en Marcelius van Kuke anderzijds, reeds belast 

met grondcijnzen. 

 

Zebertus Oeden soen de Lijt legitime vendidit Elizabeth filie quondam 

Arnoldi dicti Nouten (dg: soen) vitalem pensionem unius Hollans gulden 

seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra 

Martini et primo ultra annum ex pecia terre (dg: dicta) dicti venditoris 

sita in parochia de Lijt in loco die! (dg: d) Langweijde inter 

hereditatem Godefridi Meijsen soen ex uno et inter hereditatem (dg: Gh) 

Margarete Ghiben ex alio atque #ex# pecia terre dicta een Hoevel sita in 

dicta parochia inter hereditatem Willelmi Herbrechts soen ex uno et inter 

hereditatem Marcelii de Kuke ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 501r 08 do 31-10-1392. 

Goeswinus zvw Willelmus van der Yven alias gnd Heijnkens soen droeg over 

aan zijn broer Henricus, tbv hem en Johannes, Enghela en Elizabeth, kvw 

voornoemde Willelmus van der Yven, een stuk6 land in Erp, tussen erfgoed 

gnd den Varenakker enerzijds en Henricus zvw Goeswinus gnd Heijnkens soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een weg gnd Kerckeweg, en met het 

andere eind aan Wessellinus gnd Wessels soen van Rode, zoals dit stuk aan 

eerstgenoemde Goeswinus ten deel gevallen was bij erfdeling tussen hem en 

zijn medeërfgenamen. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Goeswinus filius quondam Willelmi van der Yven alias (dg: He) dictus 

Heijnkens soen peciam terre sitam in parochia de Erpe inter hereditatem 

dictam den Varenacker ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 369r 06 do 24-03-1390, verkoop van een kamp, dat 

kennelijk dit stuk land is. 
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Goeswini dicti Heijnkens soen tendentem cum uno fine ad viam dictam 

Kerckewech et cum reliquo fine ad hereditatem Wessellini dicti Wessels 

soen de Rode prout ibidem sita est et (dg: dicto) primodicto Goeswino 

mediante divisione prius habita inter ipsum et suos coheredes cessit in 

partem ut dicebat hereditarie supportavit Henrico suo fratri ad opus sui 

et ad opus Johannis Enghele et Elizabeth liberorum dicti quondam Willelmi 

van der Yven promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto He[nrico]. 

 

BP 1179 p 501r 09 do 31-10-1392. 

Jacobus van Meijelsvoert beloofde aan Ludekinus Jans soen van Zonne 24 

gulden, 15 burgoens plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande 

(zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Jacobus de Meijelsvoert promisit Ludekino Jans soen de Zonne XXIIII 

gulden scilicet XV burgoens placken pro quolibet gulden computato ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 501r 10 do 31-10-1392. 

Gerardus Hals zvw Godefridus van den Kolke verkocht aan Ghibo Kesselman de 

jongere een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft in 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

ter plaatse gnd die Vrede, tussen Johannes van Kessel enerzijds en 

Nijcholaus Arts soen anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen 

de andere helft van voornoemde morgen, reeds belast met een b-erfcijns van 

20 schelling voornoemd geld aan voornoemde koper. 

 

Gerardus Hals filius quondam Godefridi van den Kolke hereditarie vendidit 

Ghiboni Kesselman juniori hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex #medietate ad se spectante in 

uno# (dg: ...) iugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Heze ad (dg: ) locum dictum die Vrede inter hereditatem Johannis van 

Kessel ex uno et inter hereditatem Nijcholai Arts soen ex alio et que 

medietas annuatim dividitur contra (dg: aliam) reliquam medietatem dicti 

jugeris terre ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX solidorum dicte monete dicto 

emptori exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Emont datum supra. 

 

1179 mf8 D 13 p. 502. 

 in vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1392. 

 in festo omnium sanctorum: vrijdag 01-11-1392. 

 in crastino omnium sanctorum: zaterdag 02-11-1392. 

 

BP 1179 p 502v 01 do 31-10-1392. 

Johannes van de Kelder, zv Arnoldus Stamelart van de Kelder en ev Enghela 

dvw Matheus Becker, verkocht aan Volcquinus Mijs soen van Amersfoert een 

n-erfcijns van 4 oude schilden van de keizer of van de koning van Frankrijk 

of de waarde, met Sint-Jacobus-Apostel te betalen, gaande uit een nieuw 

stenen huis en erf van voornoemde wijlen Matheus Becker, in Den Bosch, in 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd die Wechter enerzijds 

en het oude stenen huis en erf van voornoemde wijlen Matheus Beckers 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes de Penu filius Arnoldi Stamelart de (dg: St) Penu maritus et 

tutor legitimus Enghele sue uxoris filie quondam Mathei Becker 

hereditarie vendidit Volcquino Mijs soen de Amersfoert hereditarium 

censum quatuor aude scilde (dg: Fra imper) cesaris vel regis Francie seu 

valorem solvendum hereditarie Jacobi apostoli ex (dg: d) nova domo 

lapidea et area dicti quondam (dg: Mathei Becker) Mathei Becker sita in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis dicti die Wechter 
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ex uno et inter antiquam domum lapideam et aream dicti quondam Mathei 

Beckers ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Emont et Dordrecht datum in vigilia omnium 

sanctorum. 

 

BP 1179 p 502v 02 do 31-10-1392. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 502v 03 do 31-10-1392. 

Johannes die Wert zvw Johannes die Wert schoenmaker van Os verkocht aan 

Wolterus Bijerman szv Willelmus gnd Sweder van Oijen een n-erfpacht van 1 

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

(1) 1 morgen land, in Oss, op de gemeint aldaar, tussen kv Johannes 

Rijcouts soen enerzijds en Gerisius Lodekens soen anderzijds, (2) 1½ morgen 

land, in Oss, ter plaatse gnd op den Rusheuvel, tussen Theodericus 

Venbossche enerzijds en Berwinus Claes soen anderzijds, (3) een huis en 

tuin, in Oss, naast de plaats gnd die Broek Straet, tussen Johannes Zenssen 

soen enerzijds en Hilla Werts mv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Johannes die Wert filius quondam Johannis die Wert #sutoris# de Os 

hereditarie vendidit Woltero Bijerman genero Willelmi dicti Sweder #van 

Oijen# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex uno iugero 

terre sito in parochia de Os supra communitatem ibidem inter hereditatem 

liberorum Johannis Rijcouts soen ex uno et inter hereditatem Gerisii 

Lodekens soen ex alio item ex uno et dimidio iugeribus terre sitis in 

dicta parochia in loco dicto op den Rushoevel inter hereditatem 

Theoderici Venbossche ex uno et inter hereditatem Berwini Claes soen ex 

alio item ex domo et orto sitis in dicta parochia (dg: ad) iuxta locum 

dictum die Broec Straet inter hereditatem Johannis Zenssen soen ex uno et 

inter hereditatem Hille (dg: matri) Werts matris dicti venditoris ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 502v 04 do 31-10-1392. 

(dg: Theodericus, Johannes, Petrus). 

 

(dg: Theodericus Johannes Petrus). 

 

BP 1179 p 502v 05 do 31-10-1392. 

Rutgherus gnd Lube van Hedechusen, zijn kinderen Theodericus en Johannes, 

en Petrus Vrederics soen van Hoesden ev Elizabeth dv voornoemde Rutgherus 

verkochten aan Laurencius zv Willelmus van den Broule van Orthen een 

b-erfcijns van 20 schelling, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, 

erf en tuin in Orthen, eertijds van Godefridus van Poele, en uit een 

hofstad aldaar, naast het huis van Johannes gnd Duppen, welke cijns 

Gerardus zvw Gheroij gekocht had van Johannes gnd Dieronc van Orthen, en 

welke cijns nu aan hen behoort en aan Katherina dv voornoemde Rutgherus. 

Voornoemde Katherina zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Rutgherus dictus Lube de Hedechusen Theodericus Johannes (dg: et Petrus) 

eius liberi et Petrus Vrederics soen de Hoesden maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti Rutgheri hereditarium censum 

viginti solidorum solvendum (dg: hereditarie in) anno quolibet in festo 

nativitatis Johannis de domo et area et orto sitis in Orthen (dg: qui 

domu) qui domus area et ortus fuerant Godefridi de Poele et de domistadio 

sito ibidem iuxta domum Johannis dicti Duppen quem censum Gerardus filius 

quondam Gheroij erga Johannem dictum Dieronc de Orthen emendo 
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acquisiverat prout in litteris et quem (dg: nunc) censum nunc ad se et ad 

Katherinam filiam dicti Rutgheri spectare dicebant hereditarie 

vendiderunt Laurencio #filio Willelmi# {in margine sinistra:} #Willelmi# 

van den Broule de Orthen supportaverunt cum literis et jure promittentes 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Gerardi #filii quondam# Gheroij 

deponere promiserunt (dg: indivisi) insuper (dg: omnia) dicti Rutgherus 

(dg: Johannes) Theodericus et Johannes eius liberi indivisi super omnia 

quod ipsi dictam Katherinam filiam dicti Rutgheri quamcito ad annos sue 

pubertatis pervenerit super dicto censu ad opus dicti emptoris faciet! 

renunciare. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 502v 06 vr 01-11-1392. 

Willelmus van Laervenne droeg over aan zijn zoon Willelmus 59 Hollandse 

gulden, aan laatstgenoemde Willelmus zv eerstgenoemde Willelmus van 

Laervenne, tbv eerstgenoemde Willelmus van Laervenne, beloofd7 door 

Albertus gnd Buc van Lijt en Johannes gnd Fijen soen van Os. 

 

Willelmus de Laervenne quinquaginta novem florenos aureos communiter 

gulden vocatos monete Hollandie promissos Willelmo filio dicti Willelmi 

de Laervenne ad opus eiusdem Willelmi de Laervenne ab Alberto dicto Buc 

de (dg: Lij Lijt) Lijt et Johanne dicto Fijen soen de Os prout in 

litteris supportavit #dicto# Willelmo filio dicti Willelmi de Laervenne 

(dg: prout in litteris .) cum litteris et jure. Testes Vere et Walterus 

datum in festo omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 502v 07 vr 01-11-1392. 

Voornoemde Willelmus van Laervenne droeg over aan zijn zoon Willelmus 294 

Hollandse gulden, aan laatstgenoemde Willelmus zv eerstgenoemde Willelmus 

van Laervenne, tbv eerstgenoemde Willelmus van Laervenne, beloofd8 door 

Johannes gnd Roelofs soen, Rodolphus gnd Tolinc, Adam van den Kerchove van 

Os, Henricus van Gemonden, Gerisius gnd Vilt, Rutgherus zv Johannes 

Mersman, Johannes zvw Willelmus Leijten soen, Theodericus Venbossche, 

Johannes zvw Andreas gnd Henssen soen en zijn broer Gerardus. 

 

Dictus Willelmus de Laervenne ducentos et nonaginta quatuor aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie promissos (dg: dicto 

W) Willelmo filio dicti Willelmi de Laervenne ad opus eiusdem Willelmi de 

Laervenne a Johanne dicto Roelofs soen Rodolpho dicto Tolinc Adam van den 

Kerchove de Os Henrico de Gemonden Gerisio dicto Vilt (dg: Rutgul) 

Rutghero filio filio! Johannis Mersman Johanne filio quondam Willelmi 

Leijten soen Theoderico Venbossche et Johanne filio quondam Andree dicti 

Henssen soen et Gerardo eius fratre prout in litteris supportavit dicto 

Willelmo filio primodicti Willelmi cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 502v 08 za 02-11-1392. 

Rutgherus gnd Lube van Hedechusen, zijn kinderen Theodericus en Johannes, 

en Petrus gnd Vrederics soen van Hoesden ev Elizabeth dv voornoemde 

Rutgherus verkochten aan Lambertus Arts soen een helft, behorend aan hen en 

aan Katherina dv voornoemde Rutgherus, in een b-erfcijns van 5 pond, gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, waarin een zekere Hane visser woont, 

welke cijns Gerardus gnd Gheroij, grootvader van wijlen Luijtgardis, mv 

voornoemde Theodericus, Johannes, Elizabeth en Katherina, gekocht had van 

Johannes en Petrus, zvw Petrus steenbakker. Voornoemde Katherina 

minderjarige dv eerstgenoemde Rutgherus zal, zodra ze meerderjarig is, 

                         
7 Zie ← BP 1179 p 279r 09 do 24-08-1391, belofte op 01-10-1392 59 Holland 

gulden te betalen; echter beloofd aan Willelmus van Laerhoven. 
8 Zie ← BP 1178 f 193r 06 do 27-07-1391, belofte op 01-10-1392 294 Holland 

gulden en 4½ gemene plak te betalen. 
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afstand doen. 

 

Rutgherus dictus Lube de Hedechusen Theodericus Johannes eius liberi et 

Petrus dictus Vrederics soen de Hoesden maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti Rutgheri unam medietatem ad ipsos et ad 

Katherinam filiam dicti Rutgheri spectantem in (dg: he) annuo et 

hereditario censu quinque librarum solvendo anno quolibet de domo et area 

sita in Busco in qua dictus (voor dictus staat een puntje en erna twee 

puntjes) Hane piscator moratur quem censum quinque librarum Gerardus 

dictus Gheroij avus (dg: olim) #quondam# Luijtgardis matris olim dictorum 

Theoderici Johannis Elizabeth et Katherine erga Johannem et Petrum filios 

quondam Petri lapicide emendo acquisiverant prout in litteris (dg: et q) 

hereditarie vendiderunt Lamberto Arts soen supportaverunt cum literis et 

jure promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte eorum (dg: et dicte Katherine) et dicti quondam 

Gerardi Gheroij et quorumcumque heredum eiusdem quondam Gerardi Gheroij 

deponere (dg: et) #promiserunt insuper dicti Rut et Elizabeth et 

[Theodericus] et Johannes eius liberi super habita et habenda# quod ipsi 

dictam Katherinam filiam (dg: quondam dicti) primodicti Rutgheri quamcito 

ad annos pubertatis pervenerit super dicta medietate dicti census V 

librarum ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Vere et Wouter 

datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 502v 09 za 02-11-1392. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch beloofde aan 

Walterus Potteij, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis, een lijfrente van 18 

pond geld, een helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-

Remigius, gaande uit alle goederen van het Geefhuis. De langstlevende 

krijgt geheel de rente. 

 

Albertus Wael tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco de 

consensu et voluntate provisorum dicte mense promisit Waltero Potteij ad 

opus sui et ad opus Heijlwigis eius uxoris quod dicta mensa sancti 

spiritus dabit et exsolvet dictis Waltero et Heijlwigi coniugibus seu 

eorum diutius viventi vitalem pensionem decem et octo librarum monete 

anno quolibet ad vitam dictorum Walteri et Heijlwigis coniugum et non 

ultra (dg: Re) mediatim pasce et mediatim Remigii et primo termino pasce 

proxime futuro ex omnibus bonis ad dictam mensam spectantibus quocumque 

consistentibus sive sitis et alter diutius vivens integraliter possidebit 

et cum ambo mortui fuerint etc. Testes (dg: W) Vere et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 502v 10 za 02-11-1392. 

Egidius van Gheel zv Ywanus van Vauderic beloofde aan Godefridus zv 

Johannes Sceijvel 20 Gelderse gulden (dg: of de waar) met Pasen aanstaande 

(zo 06-04-1393) te betalen. 

 

Egidius de Gheel filius Ywani de Vauderic promisit super habita et 

habenda Godefrido filio Johannis Sceijvel XX Gelre gulden (dg: seu val) 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 D 14 p. 503. 

 in crastino omnium sanctorum: zaterdag 02-11-1392. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo secundo mensis novembris die secunda 

  pontificis Bonifacii noni anno tercio: zaterdag 02-11-1392. 

 in crastino Huberti: maandag 04-11-1392. 

 Tercia post Huberti: dinsdag 05-11-1392. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 07-11-1392. 

 

BP 1179 p 503r 01 za 02-11-1392. 

Petra wv Petrus Alarts zvw Goeswinus Cnode en Goeswinus, zv voornoemde 
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Petra en wijlen Petrus, gaven uit aan de broers Johannes en Gerardus, gnd 

van Zelant, kv Willelmus van Zelant, een stuk9 land, gnd die Conincs Brake, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Tarter Straet, tussen 

Robbertus gnd des Grans soen enerzijds en Elizabeth wv Godefridus van Vucht 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

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

jaar (ma 02-02-1394). Arnoldus Stamelart van Spanct en Rodolphus van den 

Grave beloofden nimmer rechten te doen gelden op voornoemd stuk land op 

basis van brieven en beloften aan hen gedaan door wijlen voornoemde Petrus 

Alarts. 

 

Petra relicta quondam Petri Alarts filii quondam Goeswini Cnode cum 

tutore et Goeswinus filius dictorum Petre et quondam Petri peciam terre 

dictam die Conincs Brake sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti ad 

locum dictum die Tarter Straet inter hereditatem Robberti dicti des Grans 

soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Godefridi de 

Vucht ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Johanni et 

Gerardo fratribus dictis de Zelant liberis Willelmi de Zelant ab eisdem 

hereditarie possidendam (dg: pro q) pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco danda (dg: eis ab) dicte Petre quoad 

vixerit et post decessum dicto Goeswino eius filio hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime ultra annum 

et in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter! 

repromiserunt #indivisi#. Quo facto Arnoldus Stamelart de Spanct et 

Rodolphus (dg: de) van den Grave (dg: super dicta) promiserunt super 

omnia nunquam jus petere et prosequi ad et supra dictam peciam terre 

vigore quarumcumque litterarum et promissionum prius factarum et 

promissarum eis per dictum quondam Petrum Alarts ut dicebant. Testes Vere 

et Wouter datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 503r 02 za 02-11-1392. 

Voornoemde broers Johannes en Gerardus beloofden aan Rodolphus van Gravia 

een n-erfrente van 5 hoenderen, met Sint-Lambertus te leveren, gaande uit 

voornoemd stuk land gnd die Conincs Brake. 

 

Dicti Johannes et Gerardus fratres promiserunt indivisi se daturos et 

soluturos Rodolpho de Gravia hereditarium redditum quinque pullorum 

hereditarie Lamberti (dg: et in Vucht) de et ex dicta pecia terre die 

Conincs (dg: Stra) Brake vocata. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 503r 03 za 02-11-1392. 

En hij kan voornoemde pacht van 3 mud rogge terugkopen gedurende 2 jaar, 

ingaande Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393), met 135 Hollandse gulden of 

de waarde, de volledige pacht van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Zou de pacht worden teruggekocht dan moet het 

geld daarvan uitgegeven worden aan andere erfgoederen of erfrenten in Den 

Bosch of onder de villicacio van Den Bosch, welke erfgoederen zullen staan 

in het recht waarin voornoemde erfpacht van 3 mud rogge staat. Opgesteld in 

de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Arnoldus Stamelart van Spanct, 

Rodolphus van Gravia, Albertus Wael en Walterus Potteij. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem trium modiorum siliginis (dg: 

scilicet quemlibet modium) !centum et XXXV Hollant gulden seu valorem 

scilicet ad spacium duorum annorum post festum purificationis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum dicta 

pecunia et cum plena paccione anni redempcionis et cum arrestadiis si que 

defecerint ut in forma promittens ut in forma hoc addito si contingat 

                         
9 Zie ← BP 1179 p 493r 08 za 19-10-1392 (2), uitgifte van dit stuk land. 
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dictam paccionem redimeri extunc tota pecuna de dicta paccione 

provenienda exponetur pro aliis hereditatibus seu redditibus in Busco seu 

infra villicacionem de Busco sitis que hereditates seu redditus (dg: 

stabunt in eo) ut sic cum huiusmodi pecunia dicte redempcionis comparandi 

et acquirendi stabunt in eo pleno jure in (dg: s) quo stat et consistet 

(dg: in) dicta hereditaria paccio trium modiorum siliginis iuxta omnem 

legem et consuetudinem oppidi de Busco. Acta in (dg: pa) camera 

scriptorum presentibus scabinis Arnoldo Stamelart de Spanct Rodolpho de 

Gravia Alberto Wael Waltero Potteij (dg: acta) datum anno Domini Mo CCCmo 

nonagesimo secundo mensis novembris die secunda pontificis Bonifacii noni 

anno 3. 

 

BP 1179 p 503r 04 ma 04-11-1392. 

Johannes zvw Gheerlacus Cnode en zijn neef Gheerlacus Cnode beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 20 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1392; 26+25=51 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes filius quondam Ghelaci! Cnode et Gheerlacus Cnode (dg: . ..) 

eius cognatus promiserunt Philippo Jozollo etc XX aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum sub pena I. Testes Aa et Sijmon datum 

in crastino Huberti. 

 

BP 1179 p 503r 05 ma 04-11-1392. 

Walterus zvw Walterus van Os en Gerardus Scaden beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 24 Engelse nobel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392; 

26+25=51 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os et Gerardus Scaden promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXIIII nobel monete regis Anglie ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Sijmon et Walterus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 503r 06 di 05-11-1392. 

Jacobus Tijt beloofde zijn broer Walterus schadeloos te houden van 64 oude 

schilden, aan Philippus Jozollo etc beloofd10 door voornoemde Jacobus en 

Walterus. 

 

#. 

Jacobus Tijt promisit Walterum suum fratrem indempnem servare a (dg: XX) 

LXIIII aude scilde promissis Philippo Jozollo etc a Jacobo et Waltero 

predictis. Testes Vere et Dordrecht datum tercia post Huberti. 

 

BP 1179 p 503r 07 di 05-11-1392. 

Theodericus van der Ynden beloofde aan Boudewinus Beijs 31 Engelse nobel of 

de waarde minus 9 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Theodericus van der Ynden promisit Boudewino Beijs XXXI Engels nobel seu 

valorem minus novem gemeijn placken ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Aggere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 503r 08 di 05-11-1392. 

Johannes van Uden wollenklerenwever beloofde aan Boudewinus Beijs 31 

Engelse nobel of de waarde minus 9 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1393) te betalen. 

 

Johannes de Uden textor laneorum promisit Boudewino Beijs XXXI Engels 

nobel seu valorem minus novem gemeijn placken ad nativitatis Johannis 

                         
10 Zie ← BP 1179 p 311r 06 do 09-11-1391, belofte op 25-12-1391 64 oude 

Franse schilden te betalen. 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 503r 09 di 05-11-1392. 

Bessella wv Theodericus van Megen beloofde aan Boudewinus Beijs 31 Engelse 

nobel of de waarde minus 9 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1393) te betalen. 

 

Bessella (dg: de Megen f) relicta quondam Theoderici de Megen promisit 

Boudewino Beijs XXXI Engels nobel seu valorem minus novem gemeijn placken 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 503r 10 di 05-11-1392. 

Egidius Boijen zvw Henricus beloofde aan Boudewinus Beijs 41¼ Engelse nobel 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Egidius Boijen filius quondam Henrici promisit Boudewino Beijs XLI Engels 

nobel et quartam partem unius Engels nobel seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 503r 11 di 05-11-1392. 

Henricus Vos van Oerscot zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Willelmus 

zvw Godefridus Bierken van Zeelst een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit huis, erf en tuin in 

Oirschot, in de herdgang Kerkhof, tussen Henricus zvw Henricus zv 

Theodericus Neven soen enerzijds en wijlen Elijas Haverman anderzijds, 

strekkend met een einde aan de gemene weg en aan Goeswinus van den Roetelen 

en met het andere eind aan Heijlwigis Ghenen en haar kinderen. 

 

Henricus Vos (dg: f) de Oerscot filius quondam (dg: Egidii) #Willelmi# 

Vos de Berze hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Godefridi 

Bierken de Zeelst hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et area et orto cum suis attinentiis sitis in 

parochia de Oerscot in (dg: loco) pastoria de cijmiterio inter 

hereditatem Henrici filii quondam #Henrici filii# Theoderici Neven soen 

ex uno et inter hereditatem quondam (dg: quon) Elije Haverman ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem plateam et ad hereditatem Goeswini 

(verbeterd uit: Godswini) van den Roetelen et cum reliquo fine 

Heijlwigis! Ghenen et eius liberorum ex alio promittens super omnia 

warandiam et (dg: ob d) aliam obligationem deponere (dg: testes Rover et 

Aggere). 

 

BP 1179 p 503r 12 do 07-11-1392. 

Johannes van Oerscot zv Johannes gnd Nennekens soen van Zonne verkocht aan 

Johannes zvw Johannes gnd Ludens soen 1/3 deel in een stuk beemd, gnd 

Eluwen Donk, in Breugel, tussen Willelmus Zikens soen enerzijds en Henricus 

gnd Muijs anderzijds, dit 1/3 deel reeds belast met de grondcijns en 1/3 

deel van een b-erfcijns van 20 schelling. 

 

Johannes de Oerscot filius Johannis dicti Nennekens soen de Zonne (dg: 

peciam prati) terciam partem ad se spectantem in pecia prati dicta Eluwen 

Donc sita in parochia de Broegel inter hereditatem Willelmi Zikens soen 

ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici fi) Henrici dicti Muijs ex alio 

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

Johannis dicti Ludens soen promittens warandiam et obligationem deponere 

#exceptis censu domini fundi et# tercia parte hereditarii census XX 

solidorum (dg: .) ex dicta tercia parte solvendis. Testes Emont et Aggere 

datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1179 p 503r 13 do 07-11-1392. 

Nijcholaus gnd Coel Goeswijns soen van Scijnle droeg over aan Goeswinus zvw 
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Henricus van den Waude een b-erfcijns van 50 schelling geld, die voornoemde 

Goeswinus zvw Henricus van den Waude met Sint-Remigius moet betalen, gaande 

uit een hofstad, huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, 

tussen Wernerus die Hont enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus Coel Goeswijns soen de Scijnle hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete quem Goeswinus filius quondam Henrici van 

den Waude sibi solvere tenetur hereditarie Remigii ex quodam domistadio 

et domo et orto sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel 

Eijnde inter hereditatem Werneri die (dg: Hont) #Hont# ex uno et inter 

(dg: he) communem plateam ex alio (dg: he) ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Goeswino filio quondam Henrici van den Waude promittens 

warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf8 E 01 p. 504. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 07-11-1392. 

 Quarta post Martini: woensdag 13-11-1392. 

 

BP 1179 p 504v 01 do 07-11-1392. 

Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 4 pond, die voornoemde Wellinus 

verworven had van een zekere Hessel zvw Reijnerus van Mechelen. 

 

Wellinus Scilder hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco atque hereditarium censum quatuor librarum quos paccionem et 

censum dictus Wellinus erga quendam dictum Hessel filium quondam Reijneri 

de Mechelen acquisiverat prout in litteris dicebat (dg: d) contineri 

monuit de 3 annis. Testes Emont et Aggere datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1179 p 504v 02 do 07-11-1392. 

Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling, aan voornoemde Wellinus verkocht door Petrus zvw Reijnerus van 

Mechelen. 

 

Wellinus Scilder hereditarium censum XX solidorum venditum (dg: sibi) 

dicto Wellino a (dg: Pe) Petro filio quondam Reijneri de Mechelen prout 

in litteris dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 03 do 07-11-1392. 

Jordanus van der Teijnden van Eersel verkocht aan Johannes Coninc een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394), gaande uit (1) een 

stuk beemd gnd die Elsdonk, ongeveer 3 bunder groot, in Oirschot, in de 

herdgang van Straten, tussen erfgoed gnd dat Quinkers Broek enerzijds en 

Henricus die Smijt anderzijds, reeds belast met 3 groot en een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, (2) 4 lopen roggeland in Oirschot, in de 

herdgang van Straten, tussen Johannes gnd Lensscart enerzijds en Aleijdis 

dv Katherina gnd Willekens anderzijds, reeds belast met 4½ penning. 

 

Jordanus van der Teijnden de Eersel (dg: pro) hereditarie vendidit 

Johanni Coninc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

et in Busco tradendam ex pecia prati (dg: d) dicta die (dg: Else) Elsdonc 

tria bonaria vel circiter continente sita in parochia de Oerscot in 

pastoria de Straten inter hereditatem dictam #dat# Quinkers Broec ex uno 

et inter hereditatem Henrici die Smijt ex alio item ex (dg: pa a) quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia et pastoria predictis inter 

hereditatem Johannis dicti Lensscart ex uno et inter hereditatem Aleijdis 

filie Katherine dicte Willekens ex alio ut dicebat promittens super omnia 

(dg: habita) warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus 
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grossis (dg: ex dicta pecia prati et quatuor et dimidio denariis ex 

dictis quatuor lopinatis terre) ac hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure ex dicta pecia prati et quatuor et dimidio 

denariis ex dictis quatuor lopinatis terre prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 04 do 07-11-1392. 

Henricus van Heijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Heijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 05 do 07-11-1392. 

Broeder Rodolphus Roesmont maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Petrus nzvw Willelmus Grieten soen en Johannes 

van den Hezeacker met hun goederen. 

 

Frater Rodolphus Roesmont omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Petrum filium naturalem quondam Willelmi Grieten soen et per Johannem van 

den Hezeacker cum eorum bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 06 do 07-11-1392. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond 

15 schelling, die hij verworven had van Petrus zvw Willelmus Lodewijchs 

soen. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum trium librarum et XV solidorum quem 

ipse acquisiverat erga Petrum filium quondam Willelmi Lodewijchs soen 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 07 do 07-11-1392. 

Arnoldus Steijmpel droeg over aan Arnoldus van Beke nz etc en zijn zoon 

Henricus 418 Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, aan 

hem beloofd11 door Hermannus zv Nijcholaus van Baerle. 

 

Arnoldus Steijmpel quadringentos et decem et octo aureos florenos 

communiter gulden (dg: vi) monete Hollandie seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris promissos sibi ab Hermanno filio Nijcholai de Baerle prout in 

litteris supportavit (dg: Henrico filio) Arnoldo de Beke (dg: cum 

litteris et jure) filio naturali #etc# et Henrico eius filio seu eorum 

alteri (dg: testes datum) cum litteris et jure. Datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 08 do 07-11-1392. 

Andreas zvw Johannes gnd Struijf en Johannes van der Moelen ev Agnes dvw 

voornoemde Johannes Struijf verklaarden dat Gerardus zv Arnoldus Coppen en 

andere erfg van voornoemde Arnoldus Coppen soen alle schulden hebben 

betaald, die voornoemde Arnoldus Coppen soen verschuldigd was aan wijlen 

voornoemde Johannes Struijf. 

 

Solvit. 

Andreas filius quondam Johannis dictis! Struijf et Johannes van der 

Moelen maritus et tutor Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

Struijf palam recognoverunt eis per Gerardum filium Arnoldi Coppen et per 

alias heredes eiusdem quondam Arnoldi Coppen soen #fore satisfactum# ab 

omnibus debitis et pecuniarum summis que et quas dictus Arnoldus Coppen 

soen debebat dicto quondam Johanni Struijf a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem tam in litteris quam extra litteras ut dicebat 

clamantes inde quitum. Testes datum supra. 

 

                         
11 Zie ← BP 1179 p 161r 11 ma 03-06-1392, belofte 418 Holland gulden te 

betalen in twee termijnen op 24-06-1392 en 01-10-1392. 
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BP 1179 p 504v 09 do 07-11-1392. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudekens verkocht aan Egidius zv Willelmus 

Stinen soen 10 vadem land, in Maren, ter plaatse gnd die Kesselse Delen, 

tussen erfg vw Johannes van Lijt enerzijds en vrouwe Aleijdis van Kessel 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Henrici Mudekens decem mensuras dictas 

vadem terre sitas in parochia de (dg: Kessel) Maren in loco dicto die 

Kesselsche Delen inter hereditatem (dg: Johannis de heredum) #heredum 

quondam# Johannis de Lijt ex uno et inter hereditatem domine Aleijdis de 

Kessel (dg: d) ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Egidio filio Willelmi Stinen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere aggeribus! dictis zeghediken 

aqueductibus et fossatis ad has de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 10 do 07-11-1392. 

Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudekens droeg over aan zijn broer Henricus 

van Kessel zvw voornoemde Henricus Mudekens 1½ morgen land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd die Nederste Twee Hoeven, tussen wijlen Willelmus Clijnge 

enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten 

en sloten. 

 

Reijnerus #Loesken# filius quondam Henrici Mudekens unum et dimidium 

iugera terre sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto die Nederste 

Twee Hoeven inter hereditatem (dg: he) quondam Willelmi Clijnge ex uno et 

inter quendam fossatum ibidem ex alio (dg: ut dicebat atque) supportavit 

Henrico de Kessel suo fratri filio dicti quondam Henrici Mudekens 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken 

aqueductibus et fossatis ad hoc [de jure] spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 504v 11 do 07-11-1392. 

Egidius zv Willelmus Stinen soen verkocht aan Reijnerus Loesken zvw 

Henricus Mudeken (1) de helft van 1½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse 

gnd die Grafthoeve, tussen Elizabeth wv Bernardus die Hoesschen enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, (2) ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse 

gnd die Grafthoeve, tussen voornoemde Reijnerus Loesken zvw Henricus 

Mudeken enerzijds en Mechtildis Beckers en Aleijdis Henrics anderzijds, (3) 

1½ hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd die Grafthoeve, tussen 

Mechtildis Beckers en Aleijdis Henrics enerzijds en Willelmus Bijeken 

anderzijds, (4) 2¼ hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd die Lange 

Weiden, tussen Johannes van Hees van Gheffen enerzijds en Cristianus Jans 

soen van Macharen, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en 5 schelling 

gemeen paiijment uit voornoemde 2¼ hont. 

 

Egidius filius Willelmi (dg: -us) Stinen soen medietatem #ad se 

spectantem# (dg: d) unius et dimidii iugerum terre sitorum in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto die Grafthoeve inter hereditatem #(dg: q)# 

Elizabeth relicte quondam Bernardi die Hoesschen ex uno et inter communem 

stegam ex alio atque dimidium iuger terre situm in dictis parochia et 

loco inter hereditatem Reijneri (dg: qu) Loesken filii quondam Henrici 

Mudeken ex uno et inter hereditatem (dg: Willelmi dicti Bijeken ex) 

#Mechtildis Beckers et Aleijdis Henrics ex alio# alio atque unum et 

dimidium hont terre sita in parochia et loco predictis inter hereditatem 

(dg: he) Mechtildis Beckers et Aleijdis Henrics ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti Reijneri Boesken) #Willelmi Bijeken# ex alio atque 

duo hont terre #et quartam partem unius hont# sita in dicta parochia in 

loco dicto die Langhe Weijden inter hereditatem Johannis de Hees de 

Gheffen ex uno et inter hereditatem Cristiani Jans soen de Macharen ex 

alio ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit dicto Reijnero 

Loesken filio quondam Henrici Mudeken promittens warandiam et 
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obligationem deponere exceptis Zeghediken aqueductibus et fossatis ad 

premissa spectantibus atque quinque solidis communis pagamenti ex dictis 

duobus hont #et quarta parte unius hont terre# de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 12 do 07-11-1392. 

Jkvr Margareta wv Goeswinus Moedels Dicbier maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 6 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijmennt van dezelfde 

waarde, die Johannes Dicbier beloofd had aan zijn stiefvader Walterus 

Bexken Dicbier, met Sint-Martinus te betalen, en welke cijns nu aan haar 

behoort. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedels Dicbier hereditarium 

censum sex librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in hiis computato (dg: quem Johannes) vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem Johannes Dicbier promisit se daturum et 

soluturum Waltero Bexken Dicbier suo patrino hereditarie Martini hyemalis 

prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 504v 13 wo 13-11-1392. 

Willelmus van der Hoeven zvw Godefridus gnd Delijen soen en Ludovicus zvw 

Ludovicus Eefsen soen droegen over aan Walterus Delijen soen een b-erfpacht 

van 1 zester rogge, Bossche maat, die Gerardus zvw Ghibo gnd Koecken van Os 

beloofd had aan voornoemde Willelmus en Ludovicus zvw Ludovicus Eefsen 

soen, met Kerstmis te leveren, gaande uit 2/3 deel van een stuk land in 

Oss, ter plaatse gnd Abben Rot, tussen Johannes van der Hoeven bv 

voornoemde Willelmus enerzijds en de gemene landweer van Oss anderzijds, te 

weten uit het 2/3 deel richting voornoemde landweer. 

 

Willelmus van der Hoeven filius quondam Godefridi dicti Delijen soen et 

Ludovicus filius Ludovici quondam Eefsen soen hereditariam paccionem 

unius sextarii siliginis mensure de Busco quam Gerardus filius quondam 

Ghibonis dicti Koecken de Os promisit se daturum et soluturum dictis 

Willelmo et !et Ludovico filio quondam Ludovici Eefsen soen hereditarie 

nativitatis Domini et duabus terciis partibus cuiusdam pecie terre site 

in parochia de Os in loco dicto communiter Abben Rot inter hereditatem 

Johannis van der Hoeven fratris dicti Willelmi ex uno et inter commune 

munimentum dictum communiter landweer de Os ex alio scilicet ex illis 

duabus terciis partibus [que site] sunt versus predictum munimentum prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Waltero Delijen soen cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Dordrecht et Vere datum quarta post Martini. 

 

1179 mf8 E 02 p. 505. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo secundo mensis novembris 

  die septima pontificis Bonifacii noni anno suo tercio: 

  donderdag 07-11-1392. 

 Sabbato post Huberti: zaterdag 09-11-1392. 

 

BP 1179 p 505r 01 do 07-11-1392. 

Johannes van Boert alias gnd Goet Gheselle droeg over aan Arnoldus zv 

Arnoldus Heijme zv Arnoldus Heijme, tbv hem en andere kvw voornoemde 

Arnoldus Heijme zvw Arnoldus Heijme, een b-erfpacht van 1 mud rogge, die 

wijlen Marcelius ....... en zijn echtgenote jkvr Margareta dvw 

laatstgenoemde Arnoldus Heijme in hun testament vermaakt hadden aan 

voornoemde Johannes, gaande uit goederen gnd te Laer, in Erp. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van Henricus Cnode, Johannes van de Kloot, 

Willelmus van Volkel, Henricus van Best en Johannes Becker die Heirde. 
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Johannes de Boert (dg: filius) alias dictus Goet Gheselle (dg: quitavit 

et quitam clama) hereditariam paccionem unius modii siliginis quam 

Marcelius (dg: de) quondam ....... et domicella Margareta eius 

conthoralis filia quondam Arnoldi Heijme dicto Johanni in suo testamento 

legaverant recipiendam annuatim et hereditarie ex (dg: bo) bonis dictis 

te (dg: Lae sitis) Laer sitis in parochia de Erpe ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo filio Arnoldi Heijme filii dicti Arnoldi Heijme ad 

opus sui et ad opus aliorum liberorum dicti quondam Arnoldi Heijme filii 

quondam Arnoldi Heijme promittens ratam servare et obligationem (dg: ex) 

ex parte sui deponere et re....ndo in premissis. Acta in camera 

presentibus Henrico Cnode Johanne de Globo Willelmo de Volkel Henrico de 

Best et Johanne Becker die Heirde datum anno Domini millesimo CCCmo 

nonagesimo secundo mensis novembris die septima hora complete pontificis 

Bonifacii noni anno suo tercio. 

 

BP 1179 p 505r 02 do 07-11-1392. 

Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en Johannes 

gaven uit aan Nijcholaus zv Johannes gnd Heijnen soen (1) een beemd, gnd de 

Molenbeemd, in Someren, voor de plaats gnd den Oude Molenberg, tussen 

Theodericus die Vroede enerzijds en Gerardus van den Boegarde anderzijds, 

met een eind strekkend aan de plaats gnd die Molenbrake, (2) een stuk land, 

in Someren, tussen kv Denkinus Didden soen enerzijds en een weg gnd de 

Molenweg anderzijds, over welk stuk de gemene waterlaat gnd den Ekelsgrave 

loopt; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). Gerardus zvw 

Gerardus van Eijcke ev Katherina dvw voornoemde Johannes van Herzel deed 

afstand. De brieven van Katherina en haar kinderen aan een van hen 

overhandigen. 

 

Solvit. {Met haal verbonden met BP 1179 p 505r 03:} Dentur littere 

Katherine [et eius] liberorum alteri eorum. 

Katherina relicta quondam Johannis de Herzel (dg: he) cum tutore Henricus 

et Johannes eius liberi quoddam pratum #dictum den Molenbeemt# situm in 

parochia de Zoemeren (dg: inter) ante locum dictum den !den Auden 

Molenberch inter hereditatem Theoderici die Vroede ex uno et inter 

hereditatem Gerardi van den Boegarde ex alio tendens cum uno fine ad 

locum dictum die Molenbrake atque peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem liberorum Denkini Didden soen ex uno et inter viam 

dictam den Molenwech !et per (dg: .. ..) quam peciam terre transit 

communis (dg: aqua d) aqueductus dictus waterlaet vocatus den !Ekelsgrave 

ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Nijcholao filio Johannis 

dicti Heijnen soen ab eodem hereditarie possidendum pro censibus 

dominorum fundi exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

quinque lopinorum siliginis mensure de Zoemeren danda (dg: sibi) dicte 

Katherine quoad vixerit et post eam dictis eius liberis hereditarie 

purificationis #et primo termino ultra annum# et in Zoemeren tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: testes Aggere et Tijt). Quo facto 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke maritus et tutor Katherine sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis de Herzel super predictis 

hereditatibus et jure ad (dg: ..) opus dicti Nijcholai renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Aggere et Tijt. 

 

BP 1179 p 505r 03 do 07-11-1392. 

Voornoemde Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en 

Johannes gaven uit aan Johannes Boijen soen (1) een stuk land, in Someren, 

tussen Margareta Bruijnnincs enerzijds en erfg vw Martinus gnd Louwer 

anderzijds, (2) een stuk land, in Someren, tussen Willelmus van Laervenne 

enerzijds en Gerardus van der Straten anderzijds, (3) een stuk land, in 

Someren, over de sloot gnd den Ekersgrave, tussen voornoemde Margareta 
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Bruijnnincs enerzijds en Henricus van Aelst anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 9 lopen 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 02-02-1394). Gerardus zvw Gerardus van Eijcke ev 

Katherina deed afstand. 

 

{Met haal met BP 1179 p 505r 02}. 

Dicti Katherina cum tutore Henricus et Johannes eius liberi peciam terre 

sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem Margarete Bruijnnincs ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Martini dicti Louwer ex alio 

item peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem Willelmi de 

Laervenne ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: filii) van der Straten 

ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia ultra fossatum dictum 

den Ekersgrave! inter hereditatem dicte Margarete Bruijnnincs ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Aelst ex alio (dg: it) dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni Boijen soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus dominorum fundi dandis etc atque pro hereditaria 

paccione novem lopinorum siliginis mensure de Zoemeren danda dicte 

Katherine quoad vixerit et post eam dictis Henrico et Johanni eius 

liberis hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Zoemeren tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem depoenre et alter 

repromisit. Quo facto Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke tamquam 

maritus et tutor Katherine sue uxoris super premissis renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 505r 04 do 07-11-1392. 

Voornoemde Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en 

Johannes gaven uit aan Matheus zvw Goeswinus gnd Specht een stuk land in 

Helmond, tussen Henricus Barbier enerzijds en Johannes Claes soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een cijns aan de stad Helmond en 

thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Helmond te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). 

Gerardus zvw Gerardus van Eijcke ev etc als boven deed afstand. 

 

Dicti Katherina cum tutore et Henricus et Johannes eius liberi peciam 

terre sitam in parochia de Helmont inter hereditatem Henrici Barbier ex 

uno et inter hereditatem Johannis Claes soen ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Matheo (dg: -s) filio quondam Goeswini dicti 

Specht ab eodem hereditarie possidendam pro censu oppido de (dg: Busco) 

Helmont exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Helmont danda dicte Katherine quoad vixerit 

et post eam dictis eius liberis hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Helmont tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Quo 

facto Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke tamquam maritus etc ut 

supra renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 505r 05 za 09-11-1392. 

Voornoemde Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en 

Johannes schonken voornoemde pacht van 2 mud rogge aan Gerardus zv Gerardus 

van Eijcke en diens vrouw Katherina dvw Johannes van Herzel. 

 

Dicti Katherina cum tutore Henricus et Johannes dictam paccionem duorum 

modiorum siliginis supportaverunt (dg: ..) Gerardo filio Gerardi de 

Eijcke cum Katherina sua uxore filia quondam Johannis de Herzel nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Vere et Wouter datum sabbato post 

Huberti. 
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BP 1179 p 505r 06 za 09-11-1392. 

Johannes Pijlijseren en Johannes Raet beloofden aan Pijramus gnd Moers zvw 

Egidius van Lijeshout 82 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Johannes Pijlijseren Johannes Raet promiserunt Pijramo dicto Moers filio 

quondam (dg: G) Egidii de Lijeshout LXXXII bonos Gelre gulden seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 505r 07 za 09-11-1392. 

Arnoldus zv Johannes die Smijt van Lijeshout droeg over aan zijn broer 

Henricus het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder 

Enghelberna, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn vader 

Johannes, in een huis en schuur met ondergrond, en aangelegen tuin en 

akker, in Lieshout, tussen erfgoed van het huis van Lieshout enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. 

 

Arnoldus filius Johannis die Smijt de Lijeshout totam partem et omne jus 

sibi de morte quondam Enghelberne sue matris successione advolutas et 

post mortem dicti Johannis sui patris successione advolvendas in domo et 

horreo cum suis fundis et (dg: ag) orto et agro sibi adiacentibus sitis 

in parochia de Lijeshout inter hereditatem domus de Lijeshout ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

suo fratri promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 505r 08 za 09-11-1392. 

Walterus van Oekel droeg over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den 

Bosch, (1) een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1a) goederen van Johannes gnd Proefts van 

Bucstel, gnd Lievenberg, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, (1b) een 

huis en tuin van voornoemde Johannes Proefts, in Boxtel, naast de brug van 

het kerkhof van de kerk van Boxtel, tussen hr Willelmus van Bucstel ridder 

enerzijds en wijlen Johannes gnd Hacken snijder anderzijds, (1c) een beemd, 

behorend aan voornoemde Johannes Proefts, in Boxtel, ter plaatse gnd Hoggen 

Donk, tussen Willelmus Mijnnemeer enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, (1d) een b-erfcijns van 3 pond geld, die kvw Elijas gnd van 

Eijndoven met Sint-Remigius moeten betalen aan voornoemde Johannes Proefts, 

gaande uit een huis en hofstad, in Boxtel, ter plaatse gnd die Borchakker, 

tussen Nijcholaus gnd Coel schoenmaker alias gnd van Provincien enerzijds 

en Elizabeth gnd Maes anderzijds, (1e) een b-erfcijns van 10 pond voornoemd 

geld, die Petrus gnd Mersman van Os met Kerstmis moet betalen aan 

voornoemde Johannes Proefts, gaande uit 7 malder land, gnd Speeldonk, in 

Oss, die voornoemde Johannes Proefst uitgegeven had aan voornoemde Petrus 

Mersman, voor voornoemde cijns van 10 pond, welke pacht van 4 mud 

voornoemde Walterus van Oekel gekocht had van voornoemde Johannes Proefst, 

(2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een akker, gnd die Hezeakker, in Erp, ter plaatse 

gnd op Heze, tussen kv hr Adam van Berchen ridder enerzijds en Johannes gnd 

Metten soen anderzijds, welke pacht aan voornoemde Walterus van Oekel was 

verkocht12 door Hubertus Gouberdingen, (3) een b-erfpacht van 10 mud rogge, 

Bosche maat, met Sint-Remigius belijder in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(3a) zowel de korentiende als de smalle tiende, behorend aan Johannes van 

Bruheze, uit 3 korentienden, in Son, van welke 3 tienden er een behoort aan 

jkr Johannes heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps, de tweede aan de 

kanunniken van Kortijk? en de derde aan hr Emondus Rover, (3b) {p.506v} en 

uit toebehoren van voornoemde tiende, welke tiende met toebehoren 

voornoemde Johannes van Bruheze gekocht had van voornoemde jkr Johannes 

heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps, (3c) de huizinge, gnd den Wijel, 

                         
12 Zie ← BP 1177 f 261v 02 di 19-12-1385, verkoop van de erfpacht. 
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behorend aan voornoemde Johannes van Bruheze, in Helmond, naast de gemene 

weg, (3d) 4 bunder beemd, in Helmond, over het water gnd die Aa, ter 

plaatse gnd in het Riet, (3e) een akker, in Helmond, tussen Helmont en 

Bijnderen, (3f) akkers, beemden, weiden, visrecht, en ander toebehoren van 

voornoemde huizinge, (3g) andere erfgoederen, cijnsgoederen en allodiale 

goederen, aan voornoemde Johannes van Bruheze behorend, gelegen onder 

Helmond, welke pacht van 10 mud rogge voornoemde Walterus van Oekel gekocht 

had van voornoemde Johannes van Bruheze. Met achterstallige termijnen. Het 

Geefhuis moet hieruit jaarlijks twee uitdelingen houden van brood aan de 

armen in Den Bosch, elke uitdeling van 8 mud rogge, voor het zieleheil van 

wijlen hr Conrardus van Driel, te weten één met Sint-Severinus en één op de 

zaterdag na zondag Letare. Voornoemde pachten mogen nimmer ergens anders 

voor worden gebruikt. Twee brieven. 

 

Walterus de Oekel annuam et hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex bonis Johannis dicti Proefts de Bucstel dictis 

communiter Lijevenberch sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum 

communiter Lennenshoevel atque ex edificiis agris terris pratis pascuis 

mericis ac ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

atque ex domo et orto dicti Johannis Proefts sitis in (dg: pa) Bucstel 

iuxta pontem cijmitherii ecclesie de Bucstel inter hereditatem domini 

Willelmi de Bucstel militis ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

(dg: H) dicti Hacken sartoris ex alio insuper ex quodam prato ad dictum 

Johannem Proefts sito! in dicta parochia in loco dicto Hoggen Donc inter 

hereditatem Willelmi Mijnnemeer ex uno et inter quandam aquam dictam die 

Dommel ex alio preterea ex hereditario censu trium librarum monete quem 

liberi quondam Elije dicti de Eijndoven dicto Johanni Proefts solvere 

tenentur anno quolibet hereditarie in festo beati Remigii confessoris ex 

domo et domistadio sitis in Bucstel in loco dicto die Borchacker inter 

hereditatem Nijcholai dicti (dg: Coel) Coel sutoris alias dicti de 

Provincien ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Maes ex alio 

necnon ex annuo et hereditario censu decem librarum dicte monete quem 

Petrus dictus Mersman de Os antedicto Johanni Proefts solvere tenetur 

annuatim et hereditarie in festo nativitatis Domini ex septem maldratis 

terre dictis communiter Speeldonc sitis in parochia de Os quas dictus 

Johannes Proefst dicto Petro Mersman pro predicto censu X librarum 

dederat ad ?!pns ad censum quam paccionem quatuor modiorum siliginis 

dictus Walterus de Oekel erga dictum Johannem Proefst emendo acquisiverat 

prout in litteris item hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam agro terre dicto die Hezeacker sito in parochia de 

Erpe ad locum dictum op Heze inter hereditatem liberorum domini Ade de 

Berchen militis ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Metten soen ex 

alio venditam dicto Waltero de Oekel ab Huberto Gouberdingen prout in 

litteris item hereditariam paccionem decem modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam in festo beati Remigii confessoris et in Busco tradendam 

de et ex decima bladi tam magna quam minuta spectante ad Johannem de 

Bruheze de (dg: de) tribus decimis bladi sitis sive consistentibus in 

parochia de Zonne quarum (dg: trium) trium decimarum jamdictarum una ad 

domicellum Johannem dominum de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps altera 

ad canonicos Cortracenses atque tercia ad dominum Emondum Rover militem 

spectare dinoscuntur atque ex (dg: toto) 

 

1179 mf8 E 03 p. 506. 

 Sabbato post Huberti: zaterdag 09-11-1392. 

 

BP 1179 p 506v 01 za 09-11-1392. 

[jur]ibus et attinentiis eiusdem decime singulis et universis ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis quam decimam cum suis juribus et 

attinentiis predictis prefatus Johannes de Bruheze erga dictum domicellum 
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Johannem dominum de (dg: Craendonc) Zevenborne de Craendonc et de Hoeps 

emendo acquisiverat atque de et ex habitatione dicta den Wijel ad dictum 

Johannem de Bruheze spectante sita in Helmont juxta communem plateam 

atque de et ex quatuor bonariis prati sitis in parochia de Helmont ultra 

aquam dicta die Aa in loco dicto int Riet atque ex agro sito in parochia 

de Helmont inter Helmont et Bijnderen atque de et ex agris pratis pascuis 

et pascaria! et ceteris attinentiis dicte habitationis singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis necnon de et 

(verbeterd uit: ex) ex ceteris hereditatibus et bonis censualibus ac 

bonis allodialibus ad dictum (dg: venditorem) Johannem de Bruheze 

spectantibus singulis et universis infra (dg: pre) dictam parochiam de 

Helmont situatis quam paccionem X modiorum siliginis dicte mensure dictus 

Walterus de Oekel erga dictum Johannem de Bruheze emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Alberto Wael ad opus mense 

sancti spiritus in Busco et aliis jure! (dg: promittens ratam) et cum 

arrestadiis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione annexa quod dicta mensa (dg: dictas cum di) cum 

dictis hereditariis paccionibus (dg: fact) faciet #ac facere tenebitur# 

singulis annis et perpetue duas distrubitiones in panibus pauperibus in 

Busco #[sci]licet quamlibet distributionem (dg: sit) de octo modiis 

siliginis pro salute anime domini quondam Conrardi de Driel# videlicet 

unam in festo beati Severini et (dg: unam re) unam sabbato post dominicam 

letare et quod (dg: dictus) dicta mensa dictas pacciones et siliginem 

annuatim exinde proveniendam nunquam in alios usus exponet nec conventus! 

ut dictus Albertus Wael tamquam procurator dicte (dg: mense si) mense cum 

consensu et voluntate provisorum eiusdem mense sancti spiritus ex parte 

et nomine eiusdem mense recognovit et sub obligationem omnium bonorum 

dicte mense repromisit. Testes Vere et Walterus datum sabbato post (dg: 

Hub) Huberti. Et duplicetur. 

 

BP 1179 p 506v 02 za 09-11-1392. 

Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en Johannes 

verkochten aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen een b-erfcijns13 van 18 pond 

geld, die Johannes Berwout beloofd had aan Elizabeth dv voornoemde Johannes 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Franco van Ghele, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Albertus zv Egidius 

enerzijds en erfgoed van Johannes Brenthen anderzijds, welke cijns 

voornoemde wijlen Johannes van Herzel verworven14 had van Rutgherus van der 

Aa ev voornoemde Elizabeth dv voornoemde Johannes van Herzel. Uit 

voornoemde cijns van 18 pond moeten jaarlijks 40 schelling voornoemd geld 

worden betaald, die het klooster van Porta Celi beurt uit goederen van 

wijlen Franco van Ghele, volgens inhoud van de schepenbrief. Gerardus zvw 

Gerardus van Eijcke ev Katherina dvw voornoemde Johannes van Herzel deed 

afstand. 

 

Katherina relicta quondam Johannis de Herzel cum tutore Henricus et 

Johannes eius liberi hereditarium censum XVIII librarum monete (dg: quem 

solvendum) quem Johannes Berbout! promisit se daturum et soluturum 

Elizabeth filie dicti Johannis de Herzel hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area quondam Franconis de Ghele sita in Busco 

in vico ecclesie inter hereditatem quondam Alberti filii Egidii ex uno et 

inter hereditatem Johannis Brenthen ex alio et quem censum dictus quondam 

Johannes de Herzel erga Rutgherum van der Aa maritum et tutorem legitimum 

dicte Elizabeth filie dicti Johannis de Herzel acquisiverat prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

vendiderunt Nijcholao Spijerinc Meus soen supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes cum tutore super omnia (dg: warandiam et) 

                         
13 Zie → BP 1181 p 257r 05 di 14-01-1399 (3), schenking van deze erfcijns. 
14 Zie ← BP 1177 f 113v 07 wo 23-03-1384, overdracht van de cijns. 
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habita et habenda warandiam et obligationem (dg: d) in dicto censu 

existentem deponere #et sufficientem facere# hoc tamen addito (dg: ad) 

quod (dg: ...) de dicto censu XVIII librarum (dg: abbreviabuntur) et 

solventur annuatim XL solidi dicte monete quos conventus de Porta Celi 

habuit solvendos ex quibusdam bonis quondam Franconis de (dg: Ghestel) 

#Ghele# iuxta continentiam litterarum inde confectarum. Quo facto 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke maritus et tutor Katherine sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis de Herzel super dicto censu et jure 

ad opus dicti renunciavit! promittens ratam servare. Testes Vere et 

Walterus datum sabbato post Huberti. 

 

BP 1179 p 506v 03 za 09-11-1392. 

Voornoemde Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en 

Johannes verkochten aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen 1 morgen15 land, 

eertijds van wijlen Franco van Ghele, uit Duizend Morgen van de gemeint van 

de stad Den Bosch, ter plaatse gnd in die Peper, aan voornoemde wijlen 

Johannes van Herzel overgedragen door Rutgherus van der Aa ev Elizabeth dv 

voornoemde Johannes van Herzel, belast met 6 schelling. Gerardus zv 

Gerardus van Eijcke ev Katherina dv voornoemde Johannes van Herzel deed 

afstand. 

 

Dicti Katherina cum tutore Henricus et Johannes eius liberi unum iuger 

terre (dg: quondam) quod fuerat quondam Franconis de Ghele de mille 

iugeribus terre communitatis oppidi de Busco situm in loco dicto in die 

Peper supportatum dicto quondam Johanni de Herzel a Rutghero van der Aa 

marito et tutore legitimo (dg: Ka) Elizabeth sue uxoris filie dicti 

Johannis de Herzel prout in litteris et quod iuger terre nunc ad se 

spectare dicebant (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Nijcholao Spijerinc 

Meus soen cum litteris et jure promittentes cum tutore super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis exinde 

solvendis. Quo facto Gerardus filius Gerardi de Eijcke maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie dicti (dg: Gerardi) Johannis de 

Herzel super dicto iugero terre et jure ad opus Nijcholai Spijerinc 

predicti renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 506v 04 za 09-11-1392. 

Johannes Scillinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Scillinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 506v 05 za 09-11-1392. 

Voornoemde Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en 

Johannes droegen over aan Gerardus zvw Gerardus van Eijke en zijn vrouw 

Katherina dvw voornoemde Johannes van Herzel (1) een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Someren, die hr Johannes gnd van Eijndhouds priester 

beloofd had aan voornoemde Johannes van Herzel met Lichtmis in Someren te 

leveren, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Johannes van Herzel 

gekomen waren na overlijden van zijn tante Katherina wv Henricus Rover van 

Kigloe, gelegen onder Someren, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Someren, die Hermannus van Eijndhouds beloofd had aan hr Henricus van 

Herzel investiet van Someren, met Lichtmis ter plaatse gnd te Espe te 

leveren, gaande uit 1/8 deel van voornoemde goederen gnd te Espe, in Bakel, 

en uit 1/8 deel van een b-erfcijns van 40 schelling en van een b-erfrente 

van 6 ganzen, op voornoemde goederen te leveren, aan voornoemde wijlen 

Johannes van Herzel overgedragen door voornoemde hr Henricus van Herzel 

priester, (3) een b-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Nuenen, die 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes van Herzel met Sint-Andreas beurde, 

gaande uit een stuk land in Nuenen, voor de hoeve gnd te Welle, tussen 

Godefridus van Dommellen enerzijds en wijlen Willelmus Moerken anderzijds, 

                         
15 Zie → BP 1181 p 257r 05 di 14-01-1399 (8), schenking van deze morgen. 
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aan voornoemde wijlen Johannes van Herzel overgedragen door Rutgherus van 

der Aa ev voornoemde Elizabeth. 

 

Dicti Katherina cum tutore Henricus et Johannes eius liberi hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren quam dominus 

Johannes dictus de Eijndhouds presbiter promisit se daturum et soluturum 

dicto Johanni de Herzel hereditarie purificationis #et in Zoemeren 

tradendam# ex omnibus et singulis hereditatibus dicto Johanni de Herzel 

de morte quondam Katherine sue matertere relicte quondam Henrici Rover de 

Kigloe (dg: ju) jure successionis hereditarie advolutis quocumque locorum 

infra parochiam de Zoemeren situatis prout in litteris (dg: hereditarie 

su) atque hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

(dg: Zon) Zoemeren quam Hermannus de Eijndhouds domino Henrico de Herzel 

#investito de Zoemeren# dare et solvere promiserat hereditarie 

purificationis et supra #locum# dictum te Espe tradendam et deliberandam 

ex octava parte et eius attinentiis dictorum bonorum te Espe vocatorum 

sitorum in parochia de Bakel atque ex octava parte hereditarii census 

quadraginta solidorum et hereditarii redditus sex ancarum supra predicta 

bona annuatim de jure solvendorum supportatam dicto quondam Johanni de 

Herzel a domino Henrico de Herzel #presbitro# (dg: p) predicto prout in 

litteris (dg: testes datum supra) atque hereditariam paccionem duorum 

modiorum ordei mensure de Nuenen quam (dg: dicti) Elizabeth filia quondam 

dicti Johannis de Herzel solvendam habuit hereditarie in festo beati 

Andree apostoli ex pecia terre sita in parochia de Nuenen ante mansum 

dictum te Welle inter hereditatem Godefridi de [Do]mmellen ex uno et 

inter quondam! Willelmi Moerken ex alio supportatam dicto quondam Johanni 

de Herzel a Rutghero van der Aa marito et tutore legitimo dicte Elizabeth 

sue uxoris prout in litteris hereditarie supportaverunt Gerardo filio 

quondam Gerardi de Eijke cum Katherina sua uxore filia dicti quondam 

Johannis de Herzel cum litteris #aliis# et jure ad opus! oppidi nomine 

dotis promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum #et dicti quondam Johannis deponere# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 506v 06 za 09-11-1392. 

Nijcholaus Spijerinc Meus soen beloofde aan Gerardus zv Gerardus van Eijcke 

224 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te 

betalen. 

 

Nijcholaus Spijerinc Meus soen promisit Gerardo filio Gerardi de Eijcke 

ducentos et XXIIII Gelre gulden seu valorem datum! ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 506v 07 za 09-11-1392. 

Voornoemde Gerardus zvw Gerardus van Eijke verklaarde met zijn vrouw 

Katherina, dv voornoemde Katherina en wijlen Johannes van Herzel, ontvangen 

te hebben van voornoemde Katherina wv Johannes van Herzel, in gereed geld, 

224 Gelderse gulden als schenking, en beloofde aan voornoemde Katherina, 

tbv andere erfg vw voornoemde Johannes en Katherina, bij de deling van de 

goederen, die wijlen voornoemde Johannes heeft nagelaten en die voornoemde 

Katherina zal nalaten, 224 Gelderse gulden of de waarde in te brengen. 

 

Dictus Gerardus palam recognovit se recepisse a dicta Katherina relicta 

quondam Johannis de Herzel cum Katherina sua uxore filia dictorum 

Katherina! et quondam Johannis de Herzel {in margine sinistra:} #in 

parata pecunia# CC et XXIIII Gelre gulden (dg: ?seu) nomine dotis (dg: in 

subsidium) ad jus oppidi de Busco #et tamquam hereditates# ?et promisit 

super omnia dicte Katherina! ad opus (dg: omnium) aliorum heredum 

dictorum quondam Johannis et Katherine coniugum quod si ipse Gerardus aut 

Katherina eius uxor seu sui heredes imposterum ad divisionem faciendam de 

bonis que dictus quondam Johannes post se reliquit et que dicta Katherina 

in sua morte post se relinquet venire voluerit et ex condividere extunc 
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importabunt ad eandem divisionem ducentos et XXIIII Gelre gulden seu 

valorem antequam ad dictam dividionem venire poterint et dicta bona 

condividere valebunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 506v 08 za 09-11-1392. 

Hubertus Steenwech beloofde aan Philippus Jozollo etc 15 Hollandse gulden 

met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393; 21+31+31+18=101 dgn) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Hubertus Steenwech promisit Philippo Jozollo etc XV Hollant gulden ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Dordrecht 

et Walterus datum supra. 

 

1179 mf8 E 04 p. 507. 

 Sabbato post Huberti: zaterdag 09-11-1392. 

 in festo Martini: maandag 11-11-1392. 

 in profesto circumcisionis: dinsdag 31-12-1392. 

 in profesto Martini: zondag 10-11-1392. 

 in vigilia nativitatis Domini: dinsdag 24-11-1392. 

 Quarta post Martini: woensdag 13-11-1392. 

 anno XCII mensis novembris die XIII pontificis Bonifacii noni 

  anno quarto: woensdag 13-11-1392. 

 

BP 1179 p 507r 01 za 09-11-1392. 

Henricus Bierman droeg over aan zijn zoon broeder Henricus zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn voornoemde zoon broeder 

Henricus gekomen waren na overlijden van diens moeder Elizabeth ev 

eerstgenoemde Henricus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn vader eerstgenoemde Henricus. De brief overhandigen aan eerstgenoemde 

Henricus. 

 

Henricus Bierman suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis (dg: 

sibi de morte quondam) #fratri# Henrico suo filio de morte quondam 

Elizabeth sue matris uxoris olim primodicti Henrici successione advolutis 

et post mortem primodicti (dg: Her) Henrici #sui patris# successione 

advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

supportavit dicto fratri Henrico promittens ratam servare. Testes Aggere 

et Walterus datum sabbato post Huberti (dg: d). Tradetur littera 

primodicto Henrico. 

 

BP 1179 p 507r 02 ma 11-11-1392. 

Voornoemde broeder Henricus verkocht voornoemde goederen aan zijn 

voornoemde vader Henricus. 

 

Dictus frater Henricus dicta bona omnia hereditarie vendidit dicto 

Henrico suo patri promittens ratam et obligationem ex parte deponere. 

Testes Aggere et Walterus datum in festo Martini. 

 

BP 1179 p 507r 03 di 31-12-1392. 

Destijds had Ghisbertus van de Doorn geheel het erfgoed van Petrus van 

Bardwijc, gelegen ter plaatse gnd Rumel onder Gestel bij Herlaer, naast 

erfgoed van hr Nijcholaus gnd Coel priester, en het overige erfgoed zonder 

landerijen van voornoemde Petrus, waar ook gelegen, gerechtelijk gekocht 

van Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus. Vervolgens had 

voornoemde Ghisbertus van de Doorn deze goederen overgedragen aan 

voornoemde Goeswinus Moedel. Thans droeg voornoemde Goeswinus Moedel zvw 

Bertoldus zv Theodericus een huis16 en erf van voornoemde wijlen Petrus van 

Bardwijc, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van wijlen 

                         
16 Zie → BP 1181 p 380v 02 wo 07-05-1399, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
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Everardus gnd Ebbekens enerzijds en erfgoed van Johannes van den Scoensten 

anderzijds over aan Johannes Mesmaker wollenklerenwever. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus de Spina totam hereditatem Petri 

de Bardwijc sitam ad locum dictum Rumel infra parochiam de Ghestel prope 

Herlaer contigue iuxta hereditatem domini Nijcholai dicti Coel presbitri 

sitam atque totam reliquam hereditatem sine terris predicti Petri 

quocumque locorum consistentem erga Goeswinum (dg: de) Moedel filium 

quondam quondam Bertoldi filii Theoderici per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisivisset et cum deinde dictus Ghisbertus 

de Spina dictam totam hereditatem dicti Petri de Bardwijc sitam ad 

#dictum# locum (dg: dictum) Rumel vocatum et totam reliquam hereditatem 

sine terris predicti Petri quocumque locorum consistentes hereditarie 

supportasset dicto Goeswino Moedel prout hec in ?quibusdam litteris quas 

vidimus continentur constitus igitur coram (dg: coram) scabinis 

infrascriptis Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici 

domum et aream dicti quondam Petri de Bardwijc sitam in Busco in vico 

dicto Boertsche Straet inter hereditatem quondam Everardi dicti Ebbekens 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den Scoensten ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Mesmaker textori laneorum cum #dictis# 

litteris et jure occacione premissorum promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Vere datum in 

profesto circumcisionis. 

 

BP 1179 p 507r 04 di 31-12-1392. 

Voornoemde Johannes Mesmaker beloofde aan voornoemde Goeswinus Moedel een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf. Zou echter Johannes Vake zvw Walterus Groeve 

gerechtelijk op voornoemd huis en erf een erfcijns verkrijgen van 10 

schelling voornoemd geld, dan zullen voornoemde Johannes Mesmaker en 

voornoemd huis en erf ontlast zijn van voornoemde cijns van 50 schelling. 

 

Dictus Johannes Mesmaker promisit se daturum et soluturum dicto Goeswino 

Moedel hereditarium censum L solidorum monete hereditarie (dg: 

nativitatis) pasche ex dicta domo et area tali condicione si Johannes 

Vake (dg: via) filius quondam Walteri Groeve via jure! obtinet et 

prosequetur ad et supra dictam domum et aream hereditarium censum X 

solidorum dicte monete extunc + {in margine sinistra:} #dictus Johannes 

Mesmaker et dicta (dg: -s) domus et area a solucione dicti census L 

solidorum quem dictus Johannes dicto Goeswino Moedel exinde (dg: d...) 

dare solvere! promisit erunt quiti et absoluti. Testes Sijmon et Vere 

datum in profesto circumcisionis Domini#. 

 

BP 1179 p 507r 05 zo 10-11-1392. 

Johannes Kuijst heer van Hensoerde, hr Willelmus van Aa en hr Goeswinus van 

Aa ridders beloofden aan Philippus Jozollo 400 Franse schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393; 20+31+31+18= 100 dgn) te betalen, op 

straffe van 10. 

 

Johannes Kuijst dominus de Hensoerde dominus Willelmus de Aa et dominus 

Goeswinus de Aa milites promiserunt Philippo Jozollo IIIIc scuta Francie 

ad carnisprivium proxime pena X. Testes Sijmon et Aggere datum (dg: d) in 

profesto Martini. 

 

BP 1179 p 507r 06 ma 11-11-1392. 

Henricus Bierman beloofde aan zijn zoon broeder Henricus een lijfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, en 6 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus Bierman promisit super habita et habenda se daturum fratri 

Henrico suo filio vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis 
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mensure de Busco et sex librarum monete anno quolibet ad vitam dicti 

fratris Henrici et non ultra Martini ex omnibus bonis habitis et habendis 

et cum (dg: cu) mortuus fuerit etc. Testes Aggere et Walterus datum in 

festo Martini. 

 

BP 1179 p 507r 07 ma 11-11-1392. 

Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle verkocht aan Johannes van Dordrecht 

zvw Heijmericus van Dordrecht huizen en erfgoederen van wijlen voornoemde 

Heijmericus van Dordrecht, in Den Bosch, in een straat die loopt van het 

eind van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes gnd Uden soen en erfgoed van wijlen Matheus gnd 

Becker enerzijds en erfgoed van wijlen Hermannus gnd Teijer anderzijds, aan 

hem verkocht door Heijmericus, Gheerbrandis en Margareta, kvw Goeswinus van 

Beest, en Theodericus Bijlant, zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, ev 

Bela dvw voornoemde Goeswinus van Beest. 

 

Arnoldus filius naturalis domini quondam Leonii de Scijnle domos et 

hereditates quondam Heijmerici de Dordrecht sitas in Busco in vico 

tendente a fine (dg: vicus) vici Hijnthamensis versus locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem quondam #Johannis# dicti Uden soen et 

hereditatem quondam Mathei dicti Becker ex uno et inter hereditatem 

quondam (dg: Heij) Hermanni dicti Teijer ex alio prout huiusmodi domus et 

hereditates ibidem site sunt et ad dictum quondam (dg: Henricum) 

Heijmericum de Dordrecht spectare consueverunt et prout idem quondam 

Heijmericus de Dordrecht in eisdem decessit venditas (dg: sibi #ab) sibi 

ab# Heijmerico Gheerbrande fratribus et Margareta sue! sorori liberis 

Goeswini quondam de Beest et Theoderico Bij[la]nt filio quondam domini 

Johannis de Eijndoven militis marito et tutore legitimum! Bele sue uxoris 

filie dicti quondam Goeswini de Beest (dg: .) prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni de Dordrecht filio dicti quondam Heijmerici 

de Dordrecht supportavit cum litteris #et aliis# et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et 

Wouter datum in festo Martini. 

 

BP 1179 p 507r 08 di 24-11-1392. 

Henricus van Beke zv Arnoldus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Beke filius (dg: Martini pre) Arnoldi prebuit et reportavit. 

Testes Emont et Walterus datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 507r 09 di 24-11-1392. 

Voornoemde Johannes van Dordrecht droeg over aan Arnoldus Scijnle nzvw hr 

Leonius van Scijnle (1) een deel van een weg, welke weg afgescheiden was 

van het erfgoed van wijlen Heijmericus van Dordrecht, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, en van het 

erfgoed van wijlen Johannes Uden soen aldaar, zoals dit deel afgescheiden 

is van het erfgoed van voornoemde Heijmericus, (2) een stukje erfgoed, 

afgescheiden van voornoemd erfgoed van wijlen Heijmericus van Dordrecht, 

gelegen aan het eind van voornoemde weg, op welk stukje erfgoed een deel 

van een huis, gelegen achter voornoemde weg, gebouwd is. Voornoemde 

Johannes van Dordrecht mag zijn gebouwen op voornoemde weg laten afwateren. 

Voornoemde Arnoldus zal niet dichter op erfgoederen van voornoemde wijlen 

Heijmericus bouwen dan zoals daar nu door hem gebouwd is. 

 

Dictus Johannes de Dordrecht quandam (dg: particulam viam) #partem vie 

que via# sumptam de hereditate quondam Heijmerici de Dordrecht sita in 

Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi versus Wijnmolenberch (dg: que 

via sita est contigue hereditatem! quondam Johannis Uden soen) #et de 

hereditate quondam Johannis Uden soen sita ibidem prout huiusmodi pars 

sumpta est de hereditate dicti Heijmerici# prout huiusmodi pars ibidem 

sita est atque quandam particulam hereditatis (dg: -es de) sumptam (dg: 
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here) dicta! hereditate dicti quondam Heijmerici de Dordrecht que 

particula hereditatis sita est ad finem (dg: dicte) dicte vie et supra 

quam particulam hereditatis quadam (dg: domus) #pars# cuiusdam domus site 

(dg: ad) retro dictam viam (dg:edi) sita est et edificata prout huiusmodi 

(dg: pars dicte domus par) huiusmodi pars (dg: .) eiusdem domus supra 

dictam particulam hereditatis est sita #et edificata# ut dicebat ut 

dicebat supportavit Arnoldo (dg: ?fil) Scijnle! filio naturali quondam 

domini Leonii de Scijnle promittens warandiam et obligationem deponere 

tali condicione quod dictus Johannes de Dordrecht libere poterit stillare 

cum suis edificiis supra dictam viam prout huiusmodi edificia ad presens 

stillant per eandem viam hoc eciam quod dictus Arnoldus non edificabit 

(dg: propinq) propinquius aliis hereditatibus dicti quondam Heijmerici 

ibidem quam ibidem ab! dicto Arnoldo est ad presens edificatum (dg: supra 

hereditatem). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 507r 10 wo 13-11-1392. 

Henricus van Eijcke zv Gerardus van Eijcke beloofde aan Philippus Jozollo 8 

oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393; 

17+31+31+18=97 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus de Eijcke filius Gerardi de (dg: de) Eijcke promisit Philippo 

Jozollo VIII (dg: s-) aude scilde Francie ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes Sijmon et Dordrecht datum quarta 

post Martini. 

 

BP 1179 p 507r 11 wo 13-11-1392. 

Johannes Becker en zijn zuster Cristina, kvw Johannes gnd die Heirde 

bakker, droegen over aan Johannes van Bladel de helft in een b-erfcijns van 

15 schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde Johannes 

van Bladel en Enghelberna gnd van Essche met Sint-Martinus beurden, gaande 

uit 10 morgen 1 1/3 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Ecpoelen, tussen 

een zekere Zwertken enerzijds en erfg vw Johannes Louwer anderzijds, welke 

10 morgen 1 1/3 hont voornoemde Johannes van Bladel en Enghelberna 

uitgegeven hadden aan Emondus Rover zvw Johannes van Hellu voor de onraad 

en voor voornoemde cijns, en welke helft van de cijns aan eerstgenoemde 

Johannes Becker en zijn zuster Cristina gekomen was na overlijden van hun 

voornoemde tante Enghelberna. Voornoemde Emondus Rover verklaarde dat met 

zijn instemming voornoemde Johannes en Cristina deze helft hebben 

overgedragen aan voornoemde Johannes van Bladel. 

 

Johannes Becker Cristina eius soror liberi quondam Johannis dicti (dg: 

Bec) die Heirde pistoris cum tutore medietatem ad ipsos spectantem in 

hereditario censu quindecim denariorum aureorum communiter scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: solvendum hereditarie) quem censum (dg: XV aude scilde) 

predictum Johannes de Bladel et Enghelberna dicta de Essche solvendum 

habuerunt hereditarie (dg: pu) Martini ex decem iugeribus uno hont et 

tercia parte unius hont terre sitis in parochia de Kessel in loco dicto 

communiter Ecpoelen inter hereditatem dicti Zwertken ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Johannis Louwer ex alio quas X iugera unum et 

terciam partem unius hont terre dicti Johannes de Bladel et Enghelberna 

dederunt ad censum Emondo Rover filio quondam Johannis de Hellu scilicet 

pro oneribus dictis [?onraet] que annuatim (dg: ex) ad premissa de jure 

spectant et exinde solvendis et faciendis atque pro pedicto censu prout 

in litteris et que medietas dicti census (dg: d) primodicto Johanni 

[Becker] et Cristine sue (dg: ux) #sorori# de morte dicti quondam 

Enghelberne eorum matertere successione est advoluta ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni de Bladel predicto [cum dictis] 

litteris et (dg: jure et al) et jure (dg: occacione dicte medietatis) 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere (dg: testes d). Quo facto dictus Emondus Rover recognovit id 
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[esse] sue voluntatis quod dicti Johannes et Cristina dictam medietatem 

dicti census dicto Johanni de Bladel supportaverunt et resignaverunt. 

Testes Emondus predictus et Walterus datum ....... 

 

BP 1179 p 507r 12 wo 13-11-1392. 

En hij kan uiterlijk met Sint-Andreas (za 30-11-1392) aanstaande de cijns 

van 15 oude schilden terugkopen met 230 oude schilden die de stad Den Bosch 

zal nemen etc en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Walterus Coptiten, Petrus Ludincs, Johannes van 

Oijen, Johannes Beckerken en Henricus van Best. 

 

Et poterit redimere #infra hinc et Andree proxime futurum# dictum 

integrum censum XV (dg: solidorum) aude scilde cum ducentis et tribus 

aude scilde (dg: prout) que oppidum de Busco capiet etc et cum censu anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus Waltero Coptiten 

Petro Ludincs Johannes de Oijen Johanne Beckerken Henrico de Best datum 

anno XCII mensis novembris die XIII hora none pontificis Bonifacii nono 

anno quarto. 

 

1179 mf8 E 05 p. 508. 

 Quarta post Martini: woensdag 13-11-1392. 

 Quinta post Martini: donderdag 14-11-1392. 

 

BP 1179 p 508v 01 wo 13-11-1392. 

Gerardus Roelen soen en zijn kinderen Henricus en Gerardus beloofden aan 

Arnoldus Groet Art 24 Gelderse gulden en ½ oude schild of de waarde na 

maning te betalen, op straffe van 8 Gelderse gulden. 

 

Nota. 

Gerardus Roelen soen (dg: promisit Arnoldo Groet Art) Henricus et 

Gerardus eius liberi promiserunt Arnoldo Groet Art XXIIII Gelre gulden et 

dimidium aude scilt seu valorem ad monitionem persolvendos sub pena octo 

Gelre gulden. Testes (dg: Vere) Dordrecht et Vere datum quarta post 

Martini. 

 

BP 1179 p 508v 02 wo 13-11-1392. 

Lambertus zv Johannes van Herlaer en Johannes zvw Theodericus Tijmmerman 

beloofden aan Goeswinus van Best 40 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Lambertus filius Johannis de Herlaer et Johannes filius (dg: Theoderici) 

quondam Theoderici Tijmmerman (dg: multoris) promiserunt Goeswino de (dg: 

Be) Best XL Gelre gulden seu valorem (dg: s) ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 03 wo 13-11-1392. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder beloofde aan Johannes van 

Neijnsel, tbv Steeskinus van Brakel zv Theodericus van Brakel, 400 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) 

te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes van Neijnsel. 

 

Domina Maria relicta quondam domini (dg: Johannis) Arnoldi Rover militis 

promisit Johanni de Neijnsel ad opus Steeskini de Brakel filio! 

Theoderici de Brakel quadringentos Hollant gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Aggere datum supra. 

Tradetur littera dicto Johanni de Neijnsel. 

 

BP 1179 p 508v 04 wo 13-11-1392. 

Alardus Keij zvw Goeswinus gnd Fijcol droeg over aan Johannes van den 

Bossche van Rossem alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn oom Goeswinus gnd Priem bv voornoemde Goeswinus Fijcol en na 
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overlijden van Elizabeth evw voornoemde Goeswinus Priem. 

 

Alardus Keij filius quondam Goeswini dicti (dg: Fijkens soen) Fijcol 

omnia bona sibi de morte quondam Goeswini dicti Priem sui avunculi 

fratris olim dicti Goeswini Fijcol et de morte quondam Elizabeth uxoris 

dicti quondam Goeswini Priem successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit Johanni van den Bossche de 

Rossem promittens ratam servare. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 05 do 14-11-1392. 

Johannes van Haren wollenklerenwever beloofde aan Godefridus van Alphen 58 

gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1393) te betalen. 

 

Johannes de Haren textor laneorum promisit Godefrido de Alphen LVIII 

gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad (dg: 

..) festum pasce proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et 

Walterus datum quinta post Martini. 

 

BP 1179 p 508v 06 do 14-11-1392. 

Hermannus Loden soen gaf uit aan Johannes van der Leke 3 morgen minus 61 

roeden land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in dat Rode Broek, 

tussen Willelmus van Beke enerzijds en Hermannus Roggen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 2 oude groten tournoois grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393). 

 

Hermannus Loden soen tria iugera terre minus LXI virgatis dictis mergen 

#roden# sita in (dg: tam territorio de Herlaer) in parochia de Ghestel 

prope Gestel prope Herlaer in loco dicto (dg: in) in dat Rode Broec inter 

hereditatem Willelmi de Beke ex uno et inter hereditatem Hermanni Roggen 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni van der Leke 

ab eodem hereditarie possidenda pro duobus grossis antiquis Turonensibus 

domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo purificationis proxime et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 07 do 14-11-1392. 

Alardus van Cloechoven ev Jutta dvw Lambertus van den Yvenlaer zvw Johannes 

van den Yvenlaer droeg over aan Johannes zvw voornoemde Lambertus van den 

Yvenlaer het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Johannes van den Yvenlaer, in (1) een b-erfcijns17 van 24 schelling, die 

voornoemde wijlen Johannes van den Yvenlaer beurde, gaande uit een erfgoed, 

gnd die Steent, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, 

tussen Henricus Berniers soen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, 

(2) voornoemd erfgoed, gnd die Steent, (3) een b-erfcijns van 6 schelling, 

die voornoemde wijlen Johannes van den Yvenlaer beurde, gaande uit een 

erfgoed gnd die Schaapshof, in Berlicum. 

 

Alardus de Cloechoven maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie 

quondam Lamberti van den Yvenlaer filii quondam Johannis van den Yvenlaer 

totam partem et omne jus sibi (dg: de morte dicti) et dicte Jutte sue 

uxori de morte dicti quondam Johannis van den Yvenlaer successione 

advolutas in hereditario censu XXIIII solidorum quem censum dictus 

quondam Johannes van den Yvenlaer solvendum habuit hereditarie ex quadam 

hereditate dicta die Steent sita infra libertatem de Busco ad locum 

                         
17 Zie ← BP 1178 f 231v 03 do 06-05-1389, overdracht van de erfcijns van 24 

schelling. 
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dictum die Dongen inter hereditatem Henrici Berniers soen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio atque totam partem et jus 

sibi (dg: de) et dicte sue uxori de morte dicti quondam Johannis van den 

Yvenlaer successione advolutas in dicta hereditate die Steent vocata 

atque in hereditario censu sex solidorum quem dictus quondam Johannes van 

den Yvenlaer solvendum habuit hereditarie ex hereditate dicta die 

Scaepshof sita in parochia de Berlikem ut dicebat supportavit Johanni 

filio dicti quondam Lamberti van den Yvenlaer promittens ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: parte) sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 08 do 14-11-1392. 

Johannes van der Loet beloofde aan Hermannus Loden soen 17½ Hollandse 

gulden of de waarde en 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393) te leveren. 

 

Johannes van der Loet promisit Hermanno Loden soen XVII et dimidium 

Hollant gulden seu valorem et tria sextaria siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 09 do 14-11-1392. 

Clemencia dvw hr Rutgherus van Ouden {niet afgewerkt contract}. 

 

Clemencia filia domini quondam Rutgheri de Ouden cum tutore totam. 

 

BP 1179 p 508v 10 do 14-11-1392. 

Otto van Cleve, zijn vrouw Beatrix dvw Robbertus van Neijnsel en Johannes 

van den Doren zvw Henricus van den Doren ev Katherina dvw Ginta dvw 

voornoemde Robbertus van Neijnsel droegen over aan Johannes van Thede zvw 

Johannes gnd Dircs soen 2/6 deel in (1) 4 roeden land, die waren van wijlen 

Yda van Hezebinne begijn, in Druenen, ter plaatse gnd Oper Brake, (2) een 

b-erfcijns van 2½ schelling, (3) 2 hoenderen, die wijlen voornoemde Yda van 

Hezebeen in Druenen beurde, welk 2/6 deel aan wijlen voornoemde Robbertus 

van Neijnsel gekomen was na overlijden van voornoemde Yda van Hezebinne, en 

welk 2/6 deel aan voornoemde gezusters Beatrix en wijlen Ginta gekomen was 

na overlijden van voornoemde Robbertus, en welk 2/6 deel nu aan hen 

behoort. 

 

Otto de Cleve maritus legitimus Beatricis sue uxoris filie quondam 

Robberti de Neijnsel et dicta Beatrix cum eodem tamquam cum tutore et 

Johannes van den Doren filius quondam Henrici van den Doren maritus [et] 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Ginte filie quondam 

dicti Robberti de Neijnsel duas sextas partes ad se spectantes in quatuor 

virgatis terre que fuerant quondam Yde de Hezebinne beghine sitis in 

parochia de Druenen in loco dicto (dg: Velt vulgaliter) vulgariter Oper 

Brake #+ {BP 1179 p 508v 11 invoegen}# et que due sexte partes dicto 

quondam Robberto de Neijnsel de morte dicte quondam Yde de Hezebinne 

successione fuerant advolute et que due sexte partes dictis Beatrici et 

(dg: Ginte) quondam Ginte sororibus filiabus dicti quondam Robberti de 

morte eiusdem quondam Robberti successione fuerant advolute et que due 

sexte partes nunc ad se spectant ut dicebant ut dicebant supportaverunt 

Johanni de Thede filio quondam Johannis #dicti# Dircs soen promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 11 do 14-11-1392. 

{Invoegen in BP 1179 p 508v 10}. 

+ atque in hereditario censu duorum et dimidii solidorum et in duobus 

pullis quos dicta quondam Yda de Hezebeen in Druenen habuit solvendos. 

 

BP 1179 p 508v 12 do 14-11-1392. 

Beatrix ndvw Henricus zvw Bartholomeus zv Theodericus droeg over aan 
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Johannes van Thede zvw Johannes gnd Dircs soen ¼ deel in 4 roeden land, gnd 

gerden, in Druenen, die waren van wijlen jkvr Yda van Heesebeen, aan Adam 

van Neijnsel, tbv voornoemde Beatrix, overgedragen door Elisabeth wv 

voornoemde Bartholomeus. 

 

Beatrix filia naturalis quondam Henrici filii quondam Bartholomei filii 

Theoderici cum tutore quartam partem ad se spectantem in quatuor virgatis 

terre dictis communiter gherden sitis in parochia de Druenen et que 

fuerant quondam domicelle Yde de Heesebeen supportatam Ade de Neijnsel ad 

opus dicte Beatricis prout in litteris #ab Elisabeth relicta dicti 

quondam Bartholomei# supportavit Johanni de (dg: de) Thede filio quondam 

Johannis dicti Dircs soen (dg: p) cum litteris et jure promittens cum 

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

supra. 

 

BP 1179 p 508v 13 do 14-11-1392. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Beatrix 11 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Johannes promisit dicte (dg: ..) Beatrici XI Hollant gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 14 do 14-11-1392. 

Johannes van Berlikem, Henricus Coppen soen en Henricus Aben soen beloofden 

aan Theodericus Waelwijns soen 31 goede Gelderse gulden of de waarde en 12 

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

 

Johannes de Berlikem Henricus Coppen soen et Henricus Aben soen 

promiserunt Theoderico Waelwijns soen XXXI bonos Gelre gulden seu valorem 

(dg: ad) et XII communes placken ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 508v 15 do 14-11-1392. 

Albertus zv Jacobus van Donreslaer verkocht aan Willelmus Mersman een 

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

leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, die 

waren van wijlen Metta gnd Vorssche, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorsterbos, tussen Leonius Snavel enerzijds en kinderen gnd van der Haghe 

en wijlen Ghibo van Eijcke anderzijds, welke onderpanden aan voornoemde 

Albertus en zijn vrouw Metta dv Johannes Bloijman gekomen waren na 

overlijden van Metta Vorssche, reeds belast met lasten. 

 

Albertus filius Jacobi de Donreslaer hereditarie vendidit Willelmo 

Mersman hereditariam paccionem (dg: un) dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

domo et area et orto ac hereditatibus (dg: que fuerant) sibi adiacentibus 

sitis! que fuerant quondam Mette dicte Vorssche sitis in parochia de 

Nijsterle ad locum dictum Vorsterbossche inter hereditatem Leonii Snavel 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van der Haghe et quondam 

Ghibonis de Eijcke ex alio et qui domus area ortus et hereditates dicto 

Alberto et Mette sue uxori filie (dg: quondam) Johannis Bloijman de morte 

de! quondam Mette Vorssche successione sunt (dg: s) advoluti ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Walterus 

datum supra. 

 

1179 mf8 E 06 p. 509. 

 Quinta post Martini: donderdag 14-11-1392. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1393. 

 Sexta post Martini: vrijdag 15-11-1392. 
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BP 1179 p 509r 01 do 14-11-1392. 

Clemencia dvw hr Rutgherus van Ouden ridder droeg over aan haar broer 

Arnoldus het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar ouders, 

in de helft van de goederen gnd ter Heiden, van wijlen voornoemde hr 

Rutgherus, in Nuenen, en in alle andere goederen van haar broer Arnoldus, 

zoals deze helft van de goederen en de andere goederen aan Arnoldus zvw 

voornoemde hr Rutgherus waren toegewezen na arbitrage door hr Theodericus 

Rover ridder, Johannes van Ghemert, Johannes zv Truda en Theodericus Luwe. 

 

(dg: C) Clemencia filia quondam domini Rutgheri de Ouden militis (dg: to) 

cum tutore totam partem et omne jus sibi (dg: comp) de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas #et competentes# in medietate (dg: 

cuiusdam) bonorum dictorum ter Heijden dicti quondam domini Rutgheri 

sitorum in parochia de Nuenen et in attinentiis #dicte# medietatis 

dictorum bonorum universis et in omnibus aliis bonis (dg: dicti Ard) 

Arnoldi #sui fratris# prout huiusmodi medietas dictorum bonorum cum suis 

attinentiis et alia bona Arnoldo filio dicti quondam domini Rutgheri via 

arbitrarii per dominum Theodericum Rover militem Johannem de Ghenert! 

Johannem filium Trude et Theodericum #Luwe# arbitraliter fuerat addicta 

ut dicebat supportavit dicto Arnoldo suo fratri promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et 

Walterus datum quinta post Martini. 

 

BP 1179 p 509r 02 do 14-11-1392. 

Arnoldus zvw hr Rutgherus van Ouden droeg over aan zijn zuster Clemencia 

1/3 deel in alle cijnzen en cijnshoenderen, die wijlen voornoemde hr 

Rutgherus beurde, gaande uit erfgoederen onder Nuenen en Gerwen. Zou 

voornoemde Clemencia later willen verkopen of vervreemden, dan zal zij dit 

1/3 deel te koop aanbieden aan haar voornoemde broer Arnoldus, die het dan 

zal kopen als hij wil. De brief overhandigen aan Willelmus van Ouden. 

 

Arnoldus filius quondam domini Rutgheri de Ouden terciam partem ad se 

spectantem in omnibus census! et pullis censualibus quos dictus quondam 

dominus Rutgherus solvendos habuit hereditarie ex hereditatibus (dg: 

bonis) quibuscumque sitis infra parochias de Nuenen et de Gherwen ut 

dicebat supportavit Clemencie suo sorori promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod (dg: cum) si 

dicta Clemencia imposterum vendere voluerit et alienare extunc dicta 

Clemencia huiusmodi terciam partem prebebit dicto Arnoldo suo fratri 

emendam et (dg: s) extunc dictus Arnoldus emet huiusmodi terciam partem 

si sibi Arnoldo placuerit. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo 

de Ouden. 

 

BP 1179 p 509r 03 do 06-02-1393. 

Voornoemde Clemencia droeg voornoemd 1/3 deel over aan haar broer Willelmus 

van Ouden. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dicta Clemencia cum tutore dictam terciam partem supportavit Willelmo de 

Ouden suo fratri promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Emont et Aggere datum in crastino Agate. 

 

BP 1179 p 509r 04 do 14-11-1392. 

Arnoldus van den Loe zv Henricus en Johannes die Weder zv Henricus Weder 

maakten bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

Willelmus die Weder zvw Petrus die Weder van een huis, erf en tuin, in 

Helmond, tussen kvw Johannes van Herzel enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes van den Loe. 

 

Solvit 2 grossos. 

Arnoldus van den Loe #filius Henrici# et Johannes die Weder filius (dg: 
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quonda) Henrici (dg: die) Weder omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Willelmum die Weder filium quondam Petri die Weder cum domo area et 

orto sitis in Helmont inter hereditatem liberorum #quondam# Johannis de 

Herzel ex uno et inter (dg: he) aquam dictam die Aa ex alio ut dicebant 

calumpniaverunt. Testes datum (dg: d) supra. Tradetur littera Johanni van 

den Loe. 

 

BP 1179 p 509r 05 do 14-11-1392. 

Johannes gnd Preter zvw Walterus gnd Preter verkocht aan Henricus zvw 

Herbertus die Snider de helft van ¼ deel van een hoeve gnd die Beekse 

Hoeve, in Nuland, naast de plaats gnd Vinkel, te weten van het ¼ deel dat 

gelegen is tussen Johannes van Essche enerzijds en Johannes die Sotte 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus Tijt en met het andere eind, 

richting het oosten, aan de gemeint van Nuland, en dan de helft richting 

voornoemde Johannes die Sot, deze helft belast met de cijns aan de naburen, 

1 oude groot aan de hertog en een b-erfpacht van 1 mud 1 lopen rogge, 

Bossche maat. 

 

Johannes dictus Preter filius quondam Walteri dicti (dg: Pa) Preter unam 

medietatem unius quarte partis cuiusdam mansi dicti die Beecsche Hoeve 

siti in parochia de Nuwelant iuxta locum dictum Vinckel scilicet 

medietatem illius quarte partis que quarta pars sita est inter 

hereditatem Johannis de Essche ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Sotte ex !uno tendens cum uno fine ad hereditatem Jacobi Tijt et cum 

reliquo fine versus oriens ad communitatem de Nuwelant scilicet illam 

medietatem (dg: que) dicte quarte partis que medietas sita est versus 

dictam hereditatem dicti Johannis die Sot (dg: prout in litteris) 

hereditarie (dg: s) vendidit Henrico (dg: Herbrech) filio quondam 

Herberti die Snider promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: cens uno) censu vicinorum et (dg: here) uno grosso antiquo 

domino duci et hereditaria paccione unius modii (dg: si) et unius lopini 

(dg: -s) siliginis mensure de Busco ex dicta medietate dicte quarte 

partis de jure solvendis. Testes Emont et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 509r 06 do 14-11-1392. 

Franco zvw Nijcholaus gnd Coel Vrancken soen verkocht aan Johannes zvw 

Arnoldus Truden soen van der Drieborch een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Johannes gnd Berniers soen 

enerzijds en Wellinus Roveri anderzijds, (2) een huis, tuin en aangelegen 

stuk beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Poeldonk, 

tussen Johannes van der Poeldonc enerzijds en Johannes Danen soen 

anderzijds. 

 

Franco (dg: -n) filius quondam Nijcholai dicti Coel Vrancken soen 

hereditarie vendidit (dg: Arnoldo) Johanni filio quondam Arnoldi Truden 

soen van der Drieborch hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex domo et orto sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem 

Johannis dicti Berniers soen ex uno et inter hereditatem Wellini Roveri 

ex alio item ex domo et orto #et pecia prati sibi adiacente# sitis in 

dicta libertate ad locum dictum die Poeldonc inter hereditatem Johannis 

van der Poeldonc ex uno et inter hereditatem Johannis Danen soen ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 509r 07 do 14-11-1392. 

Zebertus smid zvw Franco van Haren verkocht aan Eustacius van Hedechusen 

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

leveren, gaande uit de helft, die aan verkoper gekomen was na overlijden 

van zijn broer Henricus priester, in een hoeve van voornoemde wijlen hr 
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Henricus, in Berghem, reeds belast met 20 schelling gemeen paijment. 

 

Zebertus faber filius quondam Franconis de Haren hereditarie vendidit 

Eustacio de Hedechusen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex medietate (dg: sibi) dicto venditori de morte quondam domini 

Henrici sui fratris presbitri successione advoluta in quodam manso dicti 

quondam domini Henrici sito in parochia de Berchen (dg: et i) ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: censibus XL solidorum) XX solidis communis pagamenti exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Emont et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 509r 08 do 14-11-1392. 

Johannes Haijke van Empel, zijn broer Ghisbertus Veer, Stephanus zv 

Lambertus Raet en jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijc beloofden aan 

Philippus Jozollo 360 Franse schilden18, een helft te betalen met 

Vastenavond (di 18-02-1393; 16+31+31+18=96 dgn) en de andere helft met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393; 16+31+31+28+31+30+31+24=222 dgn), op 

straffe van 10. 

 

Johannes Haijke de Empel Ghisbertus (dg: Ve) Veer eius frater Stephanus 

filius Lamberti Raet et #domicellus# Johannes de Herlaer dominus de 

Meerwijc promiserunt Philippo Jozollo CCC et LX scuta Francie (dg: ad 

carnisprivium proxime persolvenda pena XX) mediatim carnisprivium et 

mediatim Johannis proxime futurum (dg: futurum) persolvendos sub pena XX. 

Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 509r 09 do 14-11-1392. 

De drie eersten zullen de vierde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi 3 servabunt quartum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 509r 10 vr 15-11-1392. 

Cristianus bakker vernaderde in afwezigheid van Petrus die Decker een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, aan voornoemde Petrus verkocht door Nijcholaus 

gnd Coel Hannen soen. 

 

Solvit. 

Cristianus pistor (dg: pre paten) in absentia Petri die Decker prebuit 

patentes denarios ad redimendum hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis venditam dicto Petro a Nijcholao dicto Coel Hannen soen ut 

dicebat. Testes Sijmon et Emont datum sexta post Martini. 

 

BP 1179 p 509r 11 vr 15-11-1392. 

Willelmus nzvw Willelmus Maes soen verkocht aan Gerisius van Lijt de 

helft19, met gebouwen, van een hofstad en tuin, in Geffen, tussen Arnoldus 

die Snijder enerzijds en Ghibo gnd Monic anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemde Arnoldus Snijder, deze helft belast met 4½ oude groot 

aan dekaan en kapittel van de kerk van Den Bosch. 

 

Willelmus filius naturalis quondam Willelmi Maes soen (dg: domus cum suo 

et aream) #medietatem domistadii et orti# sita! in parochia de Gheffen 

inter hereditatem Arnoldi die Snijder ex uno et hereditatem Ghibonis 

                         
18 Zie → BP 1181 p 559r 03 ma 24-11-1399, Ludovicus Asinarius als houder van 

de schepenbrief waarin de schuldenaren (echter hierbij ook vermeld: 

Denkinus van Merewijc) beloofden 360 oude Franse schilden te betalen, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen door 

de schuldenaren gedaan met hun goederen. 
19 Zie → BP 1180 p 491r 07 do 29-07-1395, overdracht van de helft van de hofstad. 
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dicti Monic ex alio (dg: tendentem a communi platea retrorsum ad ortum 

ibidem atque medietatem eiusdam orti siti retro dictam domum et aream 

inter hereditatem dicti Arnoldi die Snijder ex uno et inter hereditatem 

dicti Ghibonis dicti Monic ex alio) scilicet illam medietatem que sita 

est versus dictam hereditatem dicti Arnoldi Snijder #cum edificiis in 

dicta medietate consistentibus# ut dicebat (dg: here) hereditarie 

vendidit Gerisio de Lijt promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quatuor et dimidio grossis antiquis decano et (dg: de) 

capitulo ecclesie de Busco ex dicta medietate de jure solvendis. Testes 

Sijmon et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 509r 12 do 02-01-1393. 

Albertus Ketellere en zijn kinderen Willelmus en Albertus verkochten aan 

Henricus van Hees zvw Henricus van der Vanderen de helft van een deel van 

een stenen muur in Den Bosch, aan de Markt, achter erfgoed van 

eerstgenoemde Albertus en achter erfgoed van voornoemde Henricus van Hees 

zvw Henricus van der Vanderen, te weten het deel van de muur tussen 

voornoemd erfgoed van eerstgenoemde Albertus en voornoemd erfgoed van 

voornoemde Henricus met de lengte zoals het erfgoed van voornoemde 

Henricus, gelegen naast dit deel van de muur, breed is. 

De stenen goot op voornoemde muur behoort geheel aan Albertus en zijn 

kinderen. Albertus en zijn kinderen mogen met hun gebouwen die naast 

voornoemde muur staan water in voornoemde goot afvoeren. Henricus moet de 

goot onderhouden. Henricus is gehouden het water in voornoemde goot door 

een loden pijp af te voeren naar de goot van Aleijdis gnd Philips aldaar. 

Henricus mag in voornoemde helft van het deel van de muur bouwen en zijn 

gebouwen erin verankeren en bevestigen; Henricus mag op voornoemd deel van 

de muur bouwen, over de lengte van voornoemd deel en ter dikte van ½ voet. 

 

Albertus Ketellere Willelmus et Albertus eius liberi (dg: quandam partem) 

#medietatem cuiusdam partis# muri lapidei siti in Busco ad forum retro 

(dg: f) hereditatem (dg: -s d) primodicti Alberti et retro hereditatem 

Henrici de Hees filii quondam Henrici van der Vanderen (dg: scilicet 

inter #dictam# hereditatem primodicti Alberti et inter hereditatem dicti 

Henrici et) scilicet illam partem dicti muri que pars sita est inter 

dictam hereditatem primodicti Alberti et inter dictam hereditatem dicti 

Henrici et #que# pars (dg: pars) dicti muri continet (dg: .) longitudinem 

ad latitudinem dicte hereditatis dicti Henrici site iuxta dictam partem 

dicti muri (dg: simul cum jure edificandi in dicta medietate dicte partis 

dicti muri #et super eandem partem# et edificia imponendi et iniungendi 

in dicta medietate dicte partis dicti muri et huiusmodi edificia in dicta 

parte dicti muri firmandi per anchoras et alias secundum profectum et 

exigentiam huiusmodi edificiorum ?ut ?dicebat) hereditarie vendiderunt 

dicto Henrico de Hees filio quondam Henrici van der Vanderen promiserunt 

(dg: super) indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod (dg: ...) guttarium (dg: dictum go) lapideum dictum goete 

situm et consistens supra dictum murum (dg: .) integraliter spectabit ad 

(dg: dictos) Albertum et suos liberos predictos et quod (dg: dicti) 

Albertus et sui liberi predicti perpetue poterint stillare cum suis 

edificiis iuxta dictum murum consistentibus in dicto guttario et (dg: ..) 

aquas (dg: eorundem edificiorum) de eisdem edificiis pro quocumque 

tempore futuro in dicto guttario deducere et quod dictus Henricus 

huiusmodi guttarium perpetue in bona disposicione observabit (dg: et 

dictus) sub eius[dem] 

 

1179 mf8 E 07 p. 510. 

 in crastino circumcisionis: donderdag 02-01-1393. 

 Sexta post Martini: vrijdag 15-11-1392. 

 Dominica post Martini: zondag 17-11-1392. 

 

BP 1179 p 510v 01 do 02-01-1393. 
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Henrici laboribus et expensis et idem (dg: ide) Henricus perpetue 

tenebitur aquas (dg: deducere) #pro tempore quocumque# in dicto guttario 

#lapideo# currentes et venientes et e...... l... deducere #cum fistula 

(dg: lapidea) plumbea# ab huiusmodi guttario in guttario Aleijdis dicte 

Philips ibidem item quod dictus Henricus poterit edificare in dicta 

medietate dicte partis dicti muri et sua edificia in ea medietate 

inponere et sua edificia in dicta parte dicti muri cum ancoris et alias 

ad eius profectum firmare secundum exigentiam #edificiorum dicti 

emptoris# item quod dictus Henricus poterit edificare supra partem dicte 

medietatis dicte partis dicti muri scilicet ad longitudinem dicte partis 

dicti muri et latitudinem et spissi[tudinem] dimidie pedate scilicet 

illius dimidie pedate que sita est versus dictam hereditatem dicti 

Henrici quas condiciones promiserunt super omnia muto ratas servare et 

cum effectu adimplere. Testes Emont et Walterus datum in crastino 

circumcisionis. 

 

BP 1179 p 510v 02 vr 15-11-1392. 

Leonius zvw Johannes Leonii van Erpe droeg over aan Henricus van Erpe 40 

dobbel mottoen geld van Vilvoorde, die hr Rijcoldus Koc ridder en 

Theodericus van der Porten beloofd hadden aan wijlen voornoemde Johannes 

Leonii van Erpe, en die nu aan hem behoren. 

 

Leonius filius quondam Johannis Leonii de Erpe XL aureos denarios 

communiter dobbel mottoen (dg: vocatos ...) nuncupatos monete Filfordie 

quos dominus Rijcoldus Koc miles et Theodericus van der Porten 

promiserunt dicto quondam Johanni Leonii de Erpe prout in litteris et 

quos nunc ad se spectare dicebat supportavit Henrico de Erpe cum litteris 

et jure. Testes Sijmon et Dordrecht datum sexta post Martini. 

 

BP 1179 p 510v 03 vr 15-11-1392. 

(dg: Gerasius). 

 

BP 1179 p 510v 04 vr 15-11-1392. 

Gerisius van Lijt beloofde aan Willelmus nzvw Willelmus Maes soen 12 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren (zo 25-

05-1393) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393). 

 

Gerisius de Lijt promisit Willelmo filio naturali quondam Willelmi Maes 

soen XII Gelre gulden seu valorem mediatim penthecostes et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 510v 05 vr 15-11-1392. 

Henricus van Erpe verkocht aan Henricus zvw Gerardus gnd Monic een huis en 

erf van wijlen Theodericus gnd Meus soen, in Den Bosch, tussen erfgoed van 

wijlen Henricus van Aken enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd van 

Derentheren anderzijds, aan Adam van Mierde tbv voornoemde Henricus van 

Erpe verkocht door Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus. Leonius zvw 

Johannes Leonii van Erpe deed afstand. 

 

Henricus de Erpe domum et aream quondam Theoderici dicti Meus soen cum 

eiusdem domus et aree attinentiis universis sitam in Buscoducis inter 

hereditatem quondam Henrici de Aken et inter hereditatem Gerardi dicti de 

(dg: de) Derentheren (dg: qu) venditam Ade de Mierde ad opus #dicti# 

Henrici de Erpe a Theoderico filio quondam Bartholomei filii Theoderici 

prout in litteris hereditarie (dg: s) vendidit Henrico filio quondam 

Gerardi dicti Monic supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

facto Leonius (dg: filius) filius quondam Johannis Leonii de Erpe super 

dicta domo et area et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam sevrare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Wouter 
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datum supra. 

 

BP 1179 p 510v 06 vr 15-11-1392. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 510v 07 vr 15-11-1392. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Eghens soen verkocht aan Paulus Henrics soen van 

Gheffen bakker een n-erfcijns van 3 pond geld, met Pinksteren te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, 

tussen Johannes van der Vest enerzijds en Johannes van Ollant anderzijds, 

(2) een stuk land aldaar, tussen Johannes van den Hoevel enerzijds Gerardus 

van Aa anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen Johanns Rijcarts soen 

enerzijds en Matheus van der Heijden anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Eghens soen hereditarie vendidit 

Paulo Henrics soen de Gheffen pistori hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie penthecostes ex pecia terre sita in parochia 

de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Johannis van 

der Vest ex uno et inter hereditatem Johannis de Ollant ex alio atque ex 

pecia terre sita ibidem inter hereditatem Johannis van den Hoevel ex uno 

et inter hereditatem Gerardi de Aa ex alio item ex pecia terre sita 

ibidem inter Johannis! Rijcarts soen ex uno et inter hereditatem Mathei 

van der Heijden ex alio et promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini (dg: ducis) #fundi# et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 510v 08 vr 15-11-1392. 

Arnoldus zvw Arnoldus Avemari, voor zich en zijn vrouw Aleijdis ndvw hr 

Arnoldus van Dijnter, maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Johannes van Gheldorp en met 

goederen van Bertoldus Voeght. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Avemari pro se et pro Aleijde sua uxore 

filia naturali quondam domini Arnoldi de Dijnter omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque quondam Johannis de Gheldorp 

et cum bonis quibuscumque Bertoldi Voeght calumpniavit. Testes Vere et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 510v 09 vr 15-11-1392. 

Arnoldus zvw Arnoldus Avemari droeg over aan Hilla wv Johannes gnd Andries 

soen een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Pasen 

en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van Driel 

enerzijds en erfgoed van wijlen Jacobus van Driel anderzijds, welke cijns 

Johannes zvw voornoemde Arnoldus Avemari, tbv hem en Hilla en eerstgenoemde 

Arnoldus, kvw voornoemde Arnoldus Avemari, gekocht had van Heilwigis wv 

Goeswinus metter Zoech en haar zoon Goeswinus. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Avemari hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim pasche et mediatim 

Remigii de domo et area sita in Busco iuxta pontem bladi inter 

hereditatem quondam Theoderici de Driel ex uno et inter hereditatem 

quondam Jacobi de Driel ex alio quem censum XX solidorum Johannes filius 

dicti quondam Arnoldi Avemari ad opus sui et ad opus Hille et 

#primodicti# Arnoldi liberorum dicti quondam Arnoldi (dg: Amari) Avemari 

erga Heilwigem relictam quondam Goeswini metter Zoech et Goeswinum eius 

filium emendo acquisiverat (dg: et) prout in litteris et quem censum XX 

solidorum primodictus Arnoldus nunc ad se integraliter spectare dicebat 



Bosch’ Protocol jaar 1392 08. 

 

75 

supportavit Hille relicte quondam Johannis dicti Andries soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex! 

impeticionem ex parte et! dictorum Johannis sui fratris et Hille sue 

sororis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 510v 10 vr 15-11-1392. 

Hilla wv Johannes zv Alardus en haar kinderen Nijcholaus, Arnoldus en 

Hubertus droegen over aan Arnoldus zvw Arnoldus Avemari een b-erfcijns van 

40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin, in 

Hijnen, tussen Ludingus gnd Dicbier enerzijds en Henricus Maes anderzijds, 

welke cijns wijlen voornoemde Johannes zv Alardus gekocht had van Johannes 

van der Hamsvoert. 

 

Hilla relicta quondam Johannis filii Alardi cum tutore Nijcholaus 

Arnoldus et Hubertus eius liberi hereditarium censum quadraginta (dg: 

solid) solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo 

et orto sitis in Hijnen inter hereditatem Ludingi dicti Dicbier ex uno et 

inter hereditatem Henrici Maes ex alio quem censum XL solidorum dictus 

quondam Johannes filii! Alardi erga Johannem van der Hamsvoert emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt Arnoldo filio 

quondam Arnoldi Avemari cum litteris et jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 510v 11 vr 15-11-1392. 

Arnoldus Asman zvw Johannes gnd Alarts soen droeg over aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Avemari een huis en tuin, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Ludingus 

gnd Dicbiers enerzijds en Henricus gnd Maes soen anderzijds, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Nijcholaus zv Hilla wv voornoemde Johannes gnd 

Alarts soen. 

 

(dg: Asma) Arnoldus Asman filius quondam Johannis dicti Alarts soen domum 

et ortum sitos in loco dicto (dg: dic) Hijnen inter hereditatem Ludingi 

dicti Dicbiers et inter hereditatem Henrici #dicti# Maes soen venditos 

sibi a Nijcholao filio Hille relicte dicti quondam Johannis dicti Alarts 

soen per judicem etc prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo 

filio quondam Arnoldi Avemari cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 510v 12 zo 17-11-1392. 

Nijcholaus Spijerinc Meus soen beloofde aan de secretaris, tbv Rodolphus 

Delft zvw Jacobus Aven soen, 100 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

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

 

Nijcholaus Spijerinc Meus soen promisit mihi ad opus Rodolphi (dg: -us) 

Delf[t] (dg: ..) filii quondam Jacobi Aven soen centum Hollant gulden seu 

valorem ad festum pasce proxime futurum persolvendos. Testes Vere et 

Walterus datum dominica post Martini. 

 

BP 1179 p 510v 13 zo 17-11-1392. 

Vrouwe Jutta wv hr Willelmus die Rode ridder en haar zoon Petrus Lauwart 

droegen over aan Willelmus van Nuwelant al hun erfgoederen en cijnzen, 

onder Rosmalen, Nuland en Geffen. Met achterstallige termijnen en oogsten. 

 

Domina Jutta relicta quondam domini Willelmi die Rode militis cum tutore 

et Petrus Lauwart eius filius omnes (dg: suas) et singulas hereditates 

#et census# ad se spectantes quocumque locorum infra parochias de 

Roesmalen de Nuwelant et de (dg: Heze sit) Geffen situatas (dg: ut 

dicebat) et solvendos supportaverunt Willelmo de Nuwelant simul cum 

arrestadiis et fructibus et provenientibus dictis scaren eis #de# dictis 

hereditatibus et censibus restantibus et non solutis #usque in diem# ut 

dicebant promittentes cum tutore ratam servare. Testes Vere et Walterus 
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datum supra. 

 

1179 mf8 E 08 p. 511. 

 in octavis Martini: maandag 18-11-1392. 

 Quarta post Katherine: woensdag 27-11-1392. 

 Quinta post Katherine: donderdag 28-11-1392. 

 

BP 1179 p 511r 01 ma 18-11-1392. 

Johannes van Hedel zvw Johannes Mersman van Hedel verkocht aan Heijlwigis 

gnd Braems dvw Johannes Braems een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393), gaande uit een huis20 en erf 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus 

Paesdach, nu van Hermannus van Baerle, enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Orthen, nu van Jutta van Orthen, anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 13 pond voornoemd geld. 

 

Johannes de Hedel filius quondam Johannis Mersman de Hedel hereditarie 

vendidit (dg: Henrico) #Heijlwigi# dicte Braems filie quondam Johannis 

Braems hereditarium censum tr[ium] librarum et X solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo 

termino nativitatis Johannis proxime futuro ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem (dg: 

quondam) #quondam# Arnoldi Paesdach (dg: ex) nunc ad Hermannum de Baerle 

spectantem ex uno et inter hereditatem Arnoldi quondam! Arnoldi de Orthen 

nunc ad Juttam de Orthen spectantem ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XIII librarum dicte monete exinde solvendis (dg: et 

suff super) promisit super omnia sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Arnoldus datum in octavis Martini. 

 

BP 1179 p 511r 02 ma 18-11-1392. 

Johannes die Milter zv voornoemde Johannes van Hedel verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes die Milter filius dicti Johannis de Hedel prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 511r 03 wo 27-11-1392. 

Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden en Arnoldus Wonder zvw Johannes 

Wonder maakten een erfdeling van een huis en erf van wijlen Arnoldus 

Duijssche, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Markt naar de 

Gevangenpoort, tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus Wonder enerzijds en 

erfgoed van Willelmus van den Arennest zadelmaker anderzijds. 

Voornoemde Engbertus Ludinc kreeg de helft van het huis en erf naast 

voornoemd erfgoed van Willelmus van den Arennest tezamen met een kleine 

kelder vóór voornoemd huis aan de straatkant en voorts de helft van de 

stenen muur midden in het huis. Arnoldus Wonder kreeg de andere helft van 

het huis, te weten de helft aan de zijde van de Markt, met de helft van 

voornoemde stenen muur. 

Voornoemde stenen muur blijft gemeenschappelijk eigendom. Beide partijen 

mogen op en in de muur bouwen, waarbij eventuele schade aan de muur 

hersteld moet worden door degene die de schade veroorzaakt. 

Voornoemde kleine kelder mag niet hoger worden gebouwd dan die nu is. 

Elk van beide partijen mag voornoemde muur verhogen om daarin te bouwen; de 

kosten van het verhogen van de muur worden door beide partijen gedragen. 

Voornoemde Arnoldus Wonder zal een b-erfcijns van 3 pond geld aan het 

klooster Porta Celi, die uit het gehele huis gaat, betalen. Voornoemde 

                         
20 Zie → BP 1179 p 703r 11 wo 25-06-1393, verkoop van een cijns van 4 pond 

uit dit huis. 
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Engbertus Ludinc zal de resterende 6 pond voornoemd geld, die uit het hele 

huis gaan, betalen, aan degenen aan wie die betaald moeten worden; ook zal 

hij 6 penning aan de hertog betalen, gaande uit voornoemde kleine kelder. 

 

Engbertus Ludinc filius quondam Jacobi de Uden et Arnoldus Wonder filius 

quondam Johannis Wonder palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de quadam domo et area (dg: cum suis attinentiis) #quondam 

Arnoldi Duijssche cum suis attinentiis# sita in Busco (dg: .) in viculo 

tendente a foro versus portam captivorum inter hereditatem dicti Arnoldi 

Wonder ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Arennest sellipari ex 

alio ut dicebant mediante qua divisione una medietas dicte domus et aree 

cum suis attinentiis (dg: dicti quondam Arnoldi Duijssche sita) scilicet 

medietas que sita est (dg: ve) contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

Willelmi van den Arennest simul cum quodam parvo penu sito ante (dg: 

eandem medietatem ut dicebant dicto Engberto Ludinc cessit in partem ut 

alter recognovit promittens ratam servare) #dictam domum et aream prout 

huiusmodi penu ibidem est edificatum versus dictum vicum# simul (dg: ..) 

medietas muri lapidei siti in (dg: dicta domo et area inter) medietate 

dicte domus et aree scilicet (dg: illam medietatem) inter dictam 

medietatem et inter reliquam medietatem dicte domus et aree scilicet illa 

medietas dicti muri que medietas sita est versus (dg: predi) versus 

hereditatem dicti Willelmi van den Arenest ut dicebant dicto Engberto 

Ludinc cessit in partem ut alter recognovit super quibus etc promittens 

ratam servare. 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicte domus et aree #cum suis 

attinentiis# dicti quondam Arnoldi Duijssche scilicet illa medietas #(dg: 

et ?cum)# que sita est versus dictum forum (dg: simul cum) #et# medietas 

dicti muri lapidei consistentis in medio dicte domus et aree dicti 

quondam Arnoldi Duijssche scilicet cum illa medietate dicti (dg: do) muri 

lapidei que medietas sita est versus dictum forum dicto Arnoldo Wonder 

cessit in partem ut alter recognovit promittens ratam servare. 

Additis condicionibus sequentibus quod (dg: dictus Arnoldus) dictus murus 

lapideus permanebit perpetue communis dictorum Ludingi et Arnoldi Wonder 

ad edificandum in et supra dictum murum lapideum (dg: et in sua ad ad) et 

quod quilibet eorundem Ludingi et Arnoldi Wonder libere poterit edificare 

(dg: et sua) in et supra dictum murum et sua edificia in dicto muro 

firmare per anchoras et alias ad eius profectum hoc tamen addito quod 

quecumque alter eorundem Ludingi et Arnoldi Wonder fregerit in dicto muro 

cum suis edificiis vel alias hoc (dg: de) ille idem a quo fractum fuerit 

reparare et reedificare tenebitur hoc eciam addito quod (dg: dictus 

Ludingus) dictum penu parvum nunquam altius edificabitur (dg: quam) nec 

erigitur (dg: alterius) altius quam consistit pro presenti item quod 

quilibet eorundem (dg: ...) Ludingi et Arnoldi Wonder libere poterit (dg: 

s) dictum murum in dicta (dg: ?dic) domo consistentem altare et erigere 

altius secundum exigententiam (dg: suorum edificia) edificiorum supra 

dictas (dg: -m partem) duas medietates dicte domus edificatorum et 

edificandorum et huiusmodi altatio et erectio #dicti muri# fiet #extunc# 

sub communibus expensis dictorum Ludingi et Arnoldi Wonder item quod 

dictus Arnoldus Wonder solvet annuatim et perpetue hereditarium censum 

trium librarum monete conventui de Porta Celi ex dicta (dg: in dicta do) 

integra domo et area cum suis attinentiis quondam Arnoldi Duijssche de 

jure solvendum sic quod nec dicto Ludingo nec supra dictam (dg: s) 

medietatem dicto Ludingo in partem cessam dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum et simili modo dictus Engbertus Ludinc solveret 

annuatim et perpetue reliquas sex libras hereditarii census dicte monete 

ex dicta integra domo et area cum suis (dg: fu) attinentiis de jure 

solvendas (dg: atque sex) illi et illis cui vel quibus de jure fuerint 

solvende atque (dg: domino nostro duci) sex denarios domino nostro duci 

ex dicto parvo penu de jure solvendos sic quod nec dicto Arnoldo Wonder 

nec ad et supra dictam medietatem dicte domus et aree Arnoldo Wonder in 

partem cessam dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum ut ipse 
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Engbertus Ludinc ex una et dictus Arnoldus Wonder ex altera parte mutuo 

recognoverunt et ut debitores principales super se et bona sua omnia 

mutuo promiserunt. Testes Emont Dordrecht et Walterus datum quarta post 

Katherine. 

 

BP 1179 p 511r 04 do 28-11-1392. 

Arnoldus Bruijsten zvw Henricus gnd die Bruijn van Os verkocht aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem (1) een stuk land, in Oss, naast de 

plaats gnd Geen ?Veltrodeger Wech, tussen Heijnkinus gnd Vrisen soen 

enerzijds en Heijlwigis gnd Vrancken anderzijds, (2) 8 hont land, in Oss, 

ter plaatse gnd in het Broek, tussen Rijchmoedis gnd Goeswijns enerzijds en 

Essella gnd Capers anderzijds. 

 

Arnoldus Bruijsten filius quondam Henrici dicti die Bruijn de Os peciam 

terre sitam in parochia de Os iuxta locum dictum (dg: bi den) Gheen 
?Veltrodeger Wech (dg: int) inter hereditatem Heijnkini dicti Vrisen soen 

ex uno et inter hereditatem Heijlwigis dicte Vrancken ex alio item octo 

hont terre sita in dicta parochia in loco dicto (dg: Ghe) int Broec inter 

hereditatem Rijchmoedis dicte Goeswijns ex uno et inter hereditatem 

Esselle dicte Capers ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido 

filio quondam Andree de Berlikem promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: .) Dordrecht et Vere datum quinta (dg: 

post octavas Martini) post Elizabeth. 

 

BP 1179 p 511r 05 do 28-11-1392. 

Johannes gnd Reghenberch droeg over aan Johannes gnd Troest zv Theodericus 

van der Rijnen een huis en tuin van Arnoldus zvw Henricus Crumijseren van 

Hees, in Hees, tussen Willelmus zvw Thomas van Hees enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, aan hem overgedragen door Johannes van de Kloot. 

 

-. 

Johannes dictus Reghenberch domum et ortum Arnoldi (dg: dicti) filii 

quondam Henrici Crumijseren de Hees sitos in parochia de Hees inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Thome (dg: ex) de Hees ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio supportatos sibi Johanne! de 

Globo prout in litteris supportavit Johanni dicto Troest filio Theoderici 

van der Rijnen cum omnibus litteris quas habebat et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 511r 06 do 28-11-1392. 

Thomas zvw Walterus van Scadewijc verkocht aan Johannes van Hal den 

Rademaker een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1393), gaande uit 

2 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in Heinmans Hoeve, tussen Thomas 

zvw Arnoldus Nouden soen enerzijds en Elizabeth Aelbrechts anderzijds, (2) 

een huis en tuin, in Kessel, tussen Johannes van der Heijden enerzijds en 

Gerardus die Snijder anderzijds. 

 

-. 

Thomas filius quondam Walteri de Scadewijc hereditarie vendidit Johanni 

de Hal den Rademaker (dg: so) hereditariam paccionem IIIIor modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et 

primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex (dg: pecia) #duobus iugeribus# terre sita in parochia de 

Kessel in loco dicto in Heijnmans Hoeve inter hereditatem (dg: Ludovici) 

Thome (dg: dicti) filii quondam Arnoldi Nouden soen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Aelbrechts ex alio atque ex domo et orto (dg: 

dicti) cum suis attinentiis dicti venditoris sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis van der Heijden ex uno et inter hereditatem 

Gerardi die Snijder ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1179 p 511r 07 ±do 28-11-1392. 

Johannes Hamer zvw Goddinus van Lijt verkocht aan Godefridus Loesken nzvw 

Henricus Mudeken van Lijttoijen 2 stukken land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd op den Enge, (1) tussen Henricus Bijeken van der Graft enerzijds en 

Willelmus van Droemel anderzijds, (2) tussen Johannes Hermans soen van 

Lijttoijen enerzijds en !van Lent anderzijds, belast met 2 schelling gemeen 

paijment aan de kerk van Lithoijen en de priester van die kerk. 

 

-. 

Johannes Hamer filius quondam Goddini de Lijt duas pecias terre sitas in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto op den Enghe quarum una inter 

hereditatem Henrici Bijeken van der Graft ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Droemel ex alio et altera inter hereditatem Johannis Hermans 

soen de Lijttoijen ex uno et inter hereditatem !de Lent ex alio sunt site 

(dg: ut pro) in ea quantitate qua ibidem site sunt vendidit Godefrido 

Loesken naturali (dg: naturali) filio quondam Henrici Mudeken de 

Lijttoijen promittens super omnia warandiam (dg: et ob) tamquam de 

hereditate ab omni aggere libera et omnem obligationem deponere exceptis 

duobus solidis communis pagamenti (dg: ex) ecclesie de Lijttoijen et 

presbitro eiusdem ecclesie exinde solvendis. 

 

BP 1179 p 511r 08 ±do 28-11-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 6 Gelderse gulden of de 

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

 

-. 

Dictus emptor promisit dicto venditori sex Gelre gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. 

 

1179 mf8 E 09 p. 512. 

 Quinta post Katherine: donderdag 28-11-1392. 

 

BP 1179 p 512v 01 do 28-11-1392. 

Willelmus van Hamvelt klompenmaker en Arnoldus zvw Ghibo van Dorhout gaven 

uit aan Henricus zv Wautgherus van Bredelaer (1) een stuk beemd, in Veghel, 

ter plaatse gnd die Udense Buenre, tussen Henricus van Merlaer enerzijds en 

voornoemde Wautgherus van Bredelaer anderzijds, (2) een b-erfcijns van 1 

oude groot Tournoois, die voornoemde Wautgherus van Bredelaer betaalde aan 

wijlen Lambertus van Creijtenborch bv voornoemde Willelmus, gaande uit een 

erfgoed van voornoemde Wautgherus, gelegen naast voornoemd stuk beemd; de 

uitgifte geschiedde voor ½ penning hertogencijns, gaande uit voornoemd stuk 

beemd, en thans voor een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in haar geheel aan voornoemde Willelmus van Hamvelt in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394). 

 

Willelmus (dg: van) de Hamvelt (dg: d) calc[iferr]ator et Arnoldus (dg: 

Hillen soen de) filius quondam Ghibonis van (dg: den) Dorhout (dg: un) 

peciam prati sitam in parochia de Vechel in loco dicto die Udenssche 

Buenre inter hereditatem Henrici de Merlaer ex uno et inter hereditatem 

Wautgheri van (dg: den) Bredelaer ex alio atque hereditarium censum unius 

(dg: Turon) antiqui grossi Turonensis quem (dg: Waut) dictus Wautgherus 

van (dg: den) Bredelaer Lamberto quondam de Creijtenborch (dg: dicti) 

fratri olim dicti Willelmi solvere consuevit ex dicta hereditate eiusdem 

Wautgheri sita contigue iuxta dictam peciam prati ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem (dg: Henrico) Henrico filio dicti Wautgheri de 

Bredelaer ab eodem hereditarie possidendos pro uno dimidio denario census 

domino duci ex (dg: -inde solve) dicta pecia prati solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda #integraliter# dicto Willelmo de Hamvelt (dg: ab) a dicto 
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Henrico hereditarie purificationis et (dg: pr) primo termino a 

purificationis proxime ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem depoenre et alter repromisitet promisit super omnia habita 

et habenda sufficientem facere. Testes Dordrecht et Vere datum quinta 

post (dg: octavas Martini) Elizabeth. 

 

BP 1179 p 512v 02 do 28-11-1392. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen gaf uit aan Johannes Buekelman (1) een 

huis met ondergrond en aangelegen erfgoed in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Houthem, tussen Johannes Aleijten soen enerzijds en de gemeint gnd den 

Bleek anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan Hermannus gnd die Necker, (2) een stuk land in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Houthem, ter plaatse gnd op die Akker, tussen Henricus van den 

Oever enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 4 pond geld aan Gerardus 

van den Wiel, (b) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan hr Heijmericus 

van den Velde priester, (c) 32 penning oude cijns aan de heer van Berlaar, 

(d) 1 oude groot en 5 cijnshoenderen aan het klooster in Bijnderen, en 

thans voor (e) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 1½ steen 

vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (ma 02-02-1394). Voornoemde Henricus zal aan voornoemde 

Johannes Buekelman of aan diens bode een maaltijd geven wanneer de pacht 

bij voornoemde Henricus wordt afgeleverd. 

 

Henricus (dg: filius q) Moppen! filius quondam Johannis Noppen! domum cum 

suo fundo et hereditatem sibi adiacentem sitas in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto Houthem inter hereditatem Johannis Aleijten soen ex uno 

et inter (dg: here) communitatem dictam den Bleke ex alio tendentes cum 

uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Hermanni (dg: 

.) dicti #die# Necker (dg: ex alio) item peciam terre sitam in parochia 

et loco predictis in loco dicto op die Acker inter hereditatem Henrici 

van den Oever ex uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen ex alio 

ut dicebat (dg: hereditatem) dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

Buekelman ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu quatuor 

librarum monete Gerardo van den (dg: Wiel) #Wiel# et pro hereditario 

censu XX solidorum monete domino Heijmerico van den Velde presbitro et 

pro (dg: XXXI .) triginta duobus denariis antiqui census domino de 

Berlaer et pro uno grosso antiquo et quinque pullis censualibus conventui 

in Bijnderen exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis de! Busco (dg: danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino) et pro (dg: duobus) #uno et dimidio# 

steen lini parati ad scalcrum danda sibi (dg: ad) ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino (dg: ul) a purificationis proxime (dg: f) 

ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens (dg: Walterum) 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Henricus (dg: ....) dabit dicto 

Johanni Buekelman seu eius nuncio unum prandium (dg: annuatim scilicet) 

quando scilicet dicta paccio eidem Henrico deliberabitur annuatim #ex 

premissis#. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 512v 03 do 28-11-1392. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 5 Gelderse gulden of 

de waarde met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1393) en, gedurende 3 jaar 

daarna, elk jaar 10 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen te 

betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico quinque Gelre gulden seu valorem 

ad omnium sanctorum proxime futurum (dg: ad ad) et ad spacium trium 

annorum (dg: ab pur) ab festo omnium sanctorum proxime futuro sine medio 

sequentium anno quolibet eorum trium annorum X Gelre gulden seu valorem 
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omnium sanctorum et primo solucionis termino eorundem trium annorum a 

(dg: purificationis proxime futuro) festo omnium sanctorum proxime futuro 

ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 512v 04 do 28-11-1392. 

Mechtildis van den Werve en Johanna van Rijnninghen, meesteressen van het 

Groot Begijnhof in Den Bosch, maanden 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 6 pond, die de infirmerie beurt uit een erfgoed van wijlen 

Cristianus uten Esel, in Den Bosch. 

 

Mechtildis van den (dg: Erde) Werve et Johanna de Rijnninghen magistre ut 

dicitur infirmarie maioris curie beghinarum in Busco hereditarium censum 

sex librarum quem dicta infirmaria solvendum habet hereditarie ex 

hereditate quondam Cristiani uten Esel #sita in Busco# monuerunt de 

tribus annis. 

 

BP 1179 p 512v 05 do 28-11-1392. 

(dg: Jacobus Keelbreker 4/11 deel). 

 

(dg: Lam Jacobus Keelbreker quarta quatuor unde undecimas undecimas 

partes). 

 

BP 1179 p 512v 06 do 28-11-1392. 

Stephanus zvw Stephanus van der Amervoert verkocht aan zijn broer Thomas 

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

leveren, gaande uit alle goederen, die aan verkoper en zijn kinderen 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Stephanus, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van zijn moeder Elizabeth, gelegen onder 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, belast met lasten. 

 

Stephanus filius quondam Stephani van der Amervoert hereditarie vendidit 

Thome suo fratri hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: et pro) et in Busco 

tradendam ex omnibus bonis dicto venditori #et suis liberis# de morte 

(dg: quondam parentum parent) dicti quondam Stephani sui patris 

successione advolutis et post mortem Elizabeth sue matris successione 

advolvendis quocumque locorum infra parochiam de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 512v 07 do 28-11-1392. 

Philippus zvw Henricus gnd Gonken gaf uit aan zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Henricus Gonken (1) de helft van een stuk land, in Gerwen, ter 

plaatse gnd die Zoemerakker, tussen Luppertus Ghenen soen enerzijds en Lana 

van Ponsendael anderzijds, (2) de helft van een stuk land van voornoemde 

Philippus, gnd die Klein Zoemerakker, aldaar, tussen voornoemde Luppertus 

Ghenen soen enerzijds en erfgoed gnd die Hezeakker? anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 9½ zester rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-

1393). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (3) 

een stuk land, 1 sleijc zester rogge groot, aldaar, tussen Petrus Luppen 

soen enerzijds en eerstgenoemde Philippus anderzijds. 

 

(dg: Philip) Philippus filius quondam Henrici dicti Gonken medietatem 

pecie terre (dg: site dicte die Zoemeracker) site in parochia de Gherwen 

#in loco dicto die Zoemeracker# inter hereditatem (dg: P) Lupperti Ghenen 

soen ex uno et inter hereditatem Lane (dg: Meus soen) #de Ponsendael# ex 

alio (dg: ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni suo fratri 

filio dicti quondam He) atque medietatem pecie terre dicti Philippi dicte 

die Cleijn Zoemeracker site ibidem inter hereditatem dicti Lupperti 
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Ghenen soen ex uno et inter hereditatem dictam die [?He]zeacker ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni suo fratri filio dicti 

quondam Henrici Gonken ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione novem et dimidii sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et primo termino 

ultra annum et (verbeterd uit: ex) in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Johannes peciam terre unum sextarium 

siliginis non cumulatum dictum sleijc zester in semine capientem sitam 

ibidem inter hereditatem Petri Luppen soen ex uno et inter hereditatem 

primodicti Philippi ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 512v 08 do 28-11-1392. 

Thomas zvw Walterus van Scadewijc verkocht aan Ludovicus gnd Lode zv 

Ludovicus gnd Colen soen van Maren 1 morgen land, in Maren, tussen Johannes 

zv mr Wolphardus van Ghiessen en Johannes zv Adam gnd Haeuwe enerzijds en 

erfg vw Henricus Roempot anderzijds, van welke morgen een deel ligt ter 

plaatse gnd die Hoge Ebberden en het resterende deel ter plaatse gnd 

Ebbertse Kamp, tussen welke delen een sloot gelegen is, aan voornoemde 

Thomas verkocht door Johannes gnd Muijl zv Heijmericus Muijl van Derenborch 

en diens vrouw Batha dvw Arnoldus gnd van Assche. 

 

Thomas filius quondam Walteri de Scadewijc unum iuger terre situm in 

parochia de Maren inter hereditatem Johannis filii magistri Wolphardi de 

Ghiessen (dg: ex uno et inter ..) Johannis filii (dg: .) Ade dicti Haeuwe 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici Roempot ex alio et 

(dg: quo) de quo iugero terre predicto una pars in loco dicto die Hoge 

Ebberden et reliqua pars ibidem in loco dicto communiter (dg: Ebbers) 

Ebbertsche Camp sunt site et inter quas partes predictas dicti jugeris 

terre fossatum quoddam est situatum venditum dicto Thome [a] Johanne 

dicto Muijl filio (dg: quond) Heijmerici Muijl de Derenborch et a Batha 

sua uxore filia quondam Arnoldi dicti de Assche prout in litteris 

hereditarie (dg: s) vendidit (dg: Lo) Ludovico dicto Lode filio (dg: 

quonda) Ludovici dicti Colen soen de Maren supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 512v 09 do 28-11-1392. 

Andreas van den Noddenvelt zvw Jacobus van den Noddenvelt verkocht aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem ¾ deel in een stuk beemd, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus Bloemart enerzijds en het water 

gnd die Aa anderzijds. 

 

Andreas van den Noddenvelt filius (dg: Jacobi) #quondam# Jacobi van den 

Noddenvelt tres quartas partes ad se spectantes in pecia prati sita in 

parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem (dg: 

quondam) Henrici Bloemart ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 512v 10 do 28-11-1392. 

Arnoldus Specier verklaarde dat Gerardus Kepken van Nuwelant alle schulden 

betaald heeft, die voornoemde Gerardus aan hem verschuldigd was. 

 

Arnoldus Specier (dg: pro) palam recognovit sibi per Gerardum Kepken de 

Nuwelant fore satisfactum ab omnibus debitis que dictus Gerardus sibi 

debebat a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde 

quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 512v 11 do 28-11-1392. 

Lambertus zvw Jacobus van Enghelant en Lambertus zvw Arnoldus van Enghelant 
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beloofden aan Gerardus van Droemel 18 Hollandse gulden of de waarde binnen 

de 4 feestdagen van Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen, op 

straffe van 10 Hollandse gulden. 

 

Lambertus filius quondam Jacobi de Enghelant et Lambertus filius quondam 

Arnoldi de Enghelant promiserunt (dg: Joh) Gerardo de Droemel XVIII 

Hollant gulden seu valorem infra quatuor dies festinas nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos sub pena X Hollant gulden (dg: ..). Testes 

datum supra. 

 

1179 mf8 E 10 p. 513. 

 Quinta post Elizabeth: donderdag 21-11-1392. 

 

BP 1179 p 513r 01 ±do 21-11-1392. 

(dg: Arnoldus). 

 

BP 1179 p 513r 02 do 21-11-1392. 

Johannes zv Arnoldus gnd Maes soen van Ghemert verkocht aan Arnoldus van 

Stiphout van Erpe, tbv Henricus zv voornoemde Arnoldus van Stiphout, een 

erfpacht van 2 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, 

gaande uit (1) een hoeve gnd Scroelkens Hoeve, in Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, (2) 2 stukken beemd, in Uden, ter plaatse gnd op dat Udense Goer, 

(2a) tussen Lana Goeswijns enerzijds en Katherina Godekens en haar kinderen 

anderzijds, (2b) beiderzijds tussen voornoemde Katherina Godekens en haar 

kinderen, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 zester 

rogge aan de kapel van Sint-Aghata, ter plaatse gnd Boekel. 

 

Johannes filius Arnoldi dicti Maes soen de Ghemert hereditarie vendidit 

Arnoldo de Stiphout #de Erpe# ad opus Henrici filii eiusdem Arnoldi de 

Stiphout hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Erpe 

solvendam hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex quodam manso 

dicto Scroelkens Hoeve sito in parochia de Uden in loco dicto (dg: Buek) 

Boekel et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis atque ex 

duabus peciis prati (dg: sit) dicti venditoris sitis in parochia de Uden 

in loco dicto (dg: dat U) op dat Udenssche Goer quarum una inter 

hereditatem Lane Goeswijns ex uno et inter hereditatem Katherine (dg: 

Goeskens) #Godekens# et eius liberorum ex alio et altera inter 

hereditatem dictorum Katherine Godekens et eius liberorum ex utroque 

latere sunt site ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis capelle sancte Aghate site in dicto 

loco Boekel site exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Vere datum quinta post (dg: octavas Martini Elizabeth) 

Elizabeth. 

 

BP 1179 p 513r 03 do 21-11-1392. 

Arnoldus van de Goer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van de Goer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 04 do 21-11-1392. 

Walterus zvw Walterus van Oerle beloofde aan Gerongius zvw Gerongius van 

der Heijden 8 Gelderse gulden21 of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1393) te betalen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle promisit Gerongio filio quondam 

Gerongii (dg: de) van der Heijden VIII Gelre gulden seu valorem ad pasca 

                         
21 Zie → BP 1182 p 009r 06 do 26-02-1400, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 05 do 21-11-1392. 

Gerongius zvw Gerongius van der Heijden beloofde aan Walterus zvw Walterus 

van Oerle dat hij voortaan zal betalen een b-erfcijns van 1½ oude groot en 

¼ cijnshoen, die wijlen voornoemde Walterus van Oerle aan de hertog 

betaalde, gaande uit zijn erfgoederen in Rosmalen. 

 

Gerongius filius quondam (dg: Gerongii) Gerongii van der Heijden promisit 

super omnia Waltero filio quondam Walteri de Oerle quod ipse Gerongius 

hereditarium censum unius et dimidii grossorum antiquorum et quarte 

partis unius pulli censualis quem censum dictus quondam Walterus de Oerle 

solvere consuevit domino nostro duci hereditarie ex suis hereditatibus 

sitis in parochia de Roesmalen (dg: ad locum dictum Heze ut dicebat) nunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet sic quod 

dicto Waltero et suis hereditatibus dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 06 do 21-11-1392. 

(dg: Heijlwigis wv Willelmus gnd Swertveghe). 

 

(dg: Heijlwigis relicta quondam Willelmi dicti Swertveghe). 

 

BP 1179 p 513r 07 do 21-11-1392. 

Destijds had Willelmus gnd Backe zvw Mathijas gnd van den Molengrave van 

Bucstel beloofd22 aan Willelmus gnd Swertvegher en Jacobus gnd Vos soen van 

Berze, gedurende 4 jaar, elk jaar te betalen 10 dobbel mottoen geld van 

Holland of ander paijment van dezelfde waarde (dg: een helft met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis). Heijlwigis wv voornoemde Willelmus 

Swertveger droeg thans de helft in al het voornoemde geld over aan 

Heijlwigis ev voornoemde Jacobus Vos soen, tbv voornoemde Jacobus. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus dictus Backe filius quondam 

Mathije dicti van den Molengrave de Bucstel promisisset super se et bona 

sua omnia se daturum et soluturum Willelmo dicto Swertvegher et Jacobo 

dicto Vos soen de Berze ad spacium quatuor annorum anno quolibet eorundem 

quatuor annorum decem aureos denarios communiter dobbel mottoen vocatos 

monete Hollandie boni auri et iusti ponderis seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris (dg: mediatim Johannis et mediatim Domini) prout in litteris 

constituta igitur coram scabinis infrascriptis Heijlwigis relicta dicti 

quondam (dg: Johannis) #Willelmi# Swertveger medietatem ad se spectantem 

in tota pecunia (dg: dicte ..) predicta supportavit Heijlwigi uxori dicti 

Jacobi Vos soen ad opus eiusdem Jacobi cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 513r 08 do 21-11-1392. 

Yvels van der Bolst verkocht aan Leonius zv Aleijdis van der Bolst een stuk 

land, gnd die Mereakker, in Erp, tussen Sophia Willems en haar kinderen 

enerzijds en Theodericus Nollens en zijn kinderen anderzijds, (2) een stuk 

land, gnd die Zaalakker, in Erp, tussen Godefridus schoenmaker enerzijds en 

kvw Goeswinus Jacobs soen anderzijds, belast met de onraad aan een altaar 

in de kerk van Geffen. 

 

Yvels van der Bolst peciam terre (dg: sitam in parochia de Erpe) dictam 

die Mereacker sitam in parochia de Erpe inter hereditatem Sophie Willems 

et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Theoderici Nollens et eius 

liberorum ex alio item peciam terre dictam die Zaelacker sitam in dicta 

                         
22 Zie ← BP 1177 f 077r 09 za 26-09-1383, belofte gedurende 4 jaar, elk jaar 

10 Holland dobbel te betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. 
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parochia inter hereditatem Godefridi sutoris ex uno et inter hereditartem 

liberorum quondam (dg: Jacobi) Goeswini Jacobs soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Leonio filio Aleijdis van der Bolst promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto (dg: ..) onere dicto onraet 

cuidam altari sito in ecclesia de Gheffen exinde solvendo. Testes Sijmon 

et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 09 do 21-11-1392. 

Arnoldus zv Aleijdis van der Bolst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Aleijdis van der Bolst prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 10 do 21-11-1392. 

(dg: Lambertus). 

 

BP 1179 p 513r 11 do 21-11-1392. 

Jacobus Keelbreker droeg over aan Lambertus smid van Middelrode 4/11 deel 

in een b-erfcijns van 6 oude groten tournoois, die wijlen Andreas van den 

Noddenvelt de oudere beurde, gaande uit een kamp, gnd Sophijen Hoeve, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen de gemeint enerzijds en Johannes 

zvw Rutgherus Alarts soen en Johannes van Couden anderzijds, van welke 4/11 

delen er een aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Elizabeth 

dvw voornoemde Andreas van den Noddenvelt de oudere, hij er één verworven 

had van Andreas zvw voornoemde Andreas van den Noddenvelt de oudere, één 

van Gerardus zvw voornoemde Andreas van den Noddenvelt de oudere en één van 

Theodericus Peters soen en zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Andreas van 

den Noddenvelt de oudere. 

 

Jacobus Keelbreker quatuor undecimas partes ad se spectantes in 

hereditario censu sex grossorum Turonensium denariorum denariorum 

antiquorum quem censum sex grossorum antiquorum #quondam# Andreas van den 

Noddenvelt senior solvendum habuit annuatim et hereditarie ex (dg: quodam 

campo quodam bon) quodam campo dicto Sophijen Hoeve sito in parochia de 

Berlikem in loco dicto Beilver inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Rutgheri Alarts soen et 

Johannis de Couden ex alio etq de quibus quatuor undecimis partibus 

dictus (dg: Lambertus) unam! (dg: s) sibi de morte (dg: quondam dicti 

quondam Andree) quondam Elizabeth (dg: filie dicti) sue matris filie 

dicti quondam Andree van den Noddenvelt senioris successione advolutam 

esse dicebat et (dg: unam) secundam (dg: un) erga (dg: Ard) Andream 

filium dicti quondam Andree van den Noddenvelt senioris et terciam erga 

Gerardum filium dicti quondam Andree van den Noddenvelt senioris et 

quartam erga (dg: Margaretam) #Theodericum Peters soen Margaretam eius 

uxorem# filiam dicti quondam Andree van den Noddenvelt senioris 

acquisiverat ut dicebat supportavit Lamberto fabro de Middelrode 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 12 do 21-11-1392. 

Johannes Kolne en Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken beloofden aan hr 

Willelmus Voet 40 oude schilden, 5 Hollandse gulden of de waarde voor 3 

oude schilden gerekend, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Kolne et Reijnerus Loesken filius quondam Henrici Mudeken 

promiserunt domino Willelmo Voet XL aude scilde scilicet quinque Hollant 

gulden seu valorem pro tribus aude scilde computato ad festum Petri ad 

cathedram Petri proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 513r 13 do 21-11-1392. 

De eerste zal Reijnerus schadeloos houden. 

 

Primus servabit Reijnerum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 14 do 21-11-1392. 

Hermannus Loden soen gaf uit aan Henricus van de Velde zvw Johannes die 

Moelner 3 morgen 5 hont minus 5 roeden land, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd in het Doide Broek, tussen Hermannus Roggen enerzijds en 

Johannes van der Borch anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd 

die Hulsstraat en met het andere eind aan het erfgoed gnd die Horst 

behorend aan Bertoldus Hennen soen; de uitgifte geschiedde voor 2 9/16 oude 

groot grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

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

aanstaande (zo 02-02-1393). 

 

Hermannus Loden soen (dg: quatuor iugera terre minus) tria iugera et 

quinque hont terre minus quinque virgatis terre sita in (dg: terri) 

parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto int Doide Broec inter 

hereditatem Hermanni Roggen ex uno et inter Johannis van der Borch ex 

alio tendentia cum uno fine ad plateam dictam die Hulsstraet et cum 

reliquo fine ad hereditatem dictam die Horst spectantem ad Bertoldum 

Hennen soen ut dicebat dedit ad !annuam paccionem Henrico van de Velde 

filio quondam Johannis die Moelner ab eodem hereditarie possidenda pro 

duobus et dimidio grossis antiquis et pro (dg: de) decimasexta parte 

unius grossi antiqui domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino purificationis 

proxime futuro et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et obligationem deponere et alter repromisit. 

 

BP 1179 p 513r 15 do 21-11-1392. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Hermannus 15 Gelderse gulden of 

de waarde en 1/3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1393) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Hermanno XV Gelre gulden seu valorem (dg: 

ad purificationis proxime persolvendos) et terciam partem unius modii 

siliginis (dg: ad) mensure de B[u]sco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 513r 16 do 21-11-1392. 

Mechtildis dvw Johannes van den Werve droeg over aan Egidius zvw Henricus 

Moelner 12 schelling gemeen paijment b-erfcijns, die voornoemde Henricus 

Moelner met Sint-Michael-Aartsengel betaalde aan wijlen Ghisberts van Tule, 

gaande uit een erfgoed gnd Smalen Erve, ter plaatse gnd Nieuw Herlaar, 

welke 12 schelling nu aan haar behoren. 

 

Mechtildis (dg: d..) filia quondam Johannis van den Werve cum tutore (dg: 

hereditarium censum) duodecim solidos communis pagamenti (dg: quos) quem 

hereditarium censum Henricus Moelner Ghisberto quondam te! Tule solvere 

consuevit hereditarie in festo beati Mijchaelis archangeli ex hereditate 

dicta Smalen Erve sita in (dg: in) loco dicto (dg: Nu) Nuwe Herlaer ut 

dicebat et quos nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Egidio filio dicti quondam Henrici Moelner promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 E 11 p. 514. 

 Quinta post Elizabeth: donderdag 21-11-1392. 

 in festo Clementis: zaterdag 23-11-1392. 

 in crastino Katherine: dinsdag 26-11-1392. 
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 Secunda post Andree: maandag 02-12-1392. 

 

BP 1179 p 514v 01 do 21-11-1392. 

Mechtildis dvw Johannes van den Werve: (1) 12 groten gemeen paijment 

b-erfcijns, die Gerardus gnd Godens soen met Sint-Michael betaalde aan 

Ghisbertus van Tula, gaande uit een akker van Jacobus gnd Danels, gnd die 

Lange Akker, in Gestel bij Herlaer, (2) 13 schelling gemeen paijment 

b-erfcijns, die Arnoldus Godens soen van Ghestel met Sint-Michael betaalde 

aan wijlen voornoemde Ghisbertus van Tula, gaande uit een erfgoed van 

voornoemde Arnoldus, in Gestel bij Herlaer, naast Johannes van de Dijk, (3) 

13 schelling gemeen paijment b-erfcijns, die Marcelius zv Godefridus gnd 

Reijmmel met Sint-Michael betaalde aan wijlen voornoemde Ghisbertus van 

Tula, gaande uit zijn erfgoed in Gestel bij Herlaer, tussen Gestel en Nieuw 

Herlaar, met een eind strekkend aan erfgoed gnd dat Venneken behorend aan 

kvw Goeswinus Mutsarts {niet afgewerkt contract}. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis van den Werve cum tutore duodecim 

grossos communis pagamenti hereditarii census quos Gerardus dictus Godens 

soen solvere consuevit (dg: annuatim) Ghisberto de Tula hereditarie in 

festo Mijchaelis de agro Jacobi dicti Danels dicto die Langhe Acker sito 

in parochia de Ghestel prope Herlaer atque (dg: hereditarium) tredecim 

solidos communis pagamenti hereditarii census quos Arnoldus Godens soen 

de Ghestel solvere consuevit et tenebatur dicto quondam Ghisberto de Tula 

hereditarie termino solucionis predicto ex (dg: sua) hereditate eiusdem 

Arnoldi (dg: A) sita in dicta parochia iuxta hereditatem (dg: ..) 

Johannis de Aggere item XIII solidos communis pagamenti hereditarii 

census quos (dg: Marg) Marcelius (dg: dictus Godekens soen) filius 

Godefridi #dicti# Reijmmel dicto quondam Ghisberto de Tula solvere 

solvere consuevit hereditarie termino solucionis predicto ex sua 

hereditate sita in dicta parochia inter Ghestel et Nuwe Herlaer tendente 

cum uno fine ad hereditatem dictam dat Venneken spectantem ad liberos 

quondam Goeswini Mutsarts ut dicebat here. 

 

BP 1179 p 514v 02 do 21-11-1392. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Loijer droeg over aan mr Jacobus Groij zvw 

voornoemde Willelmus Loijer een beemd, gnd die Prange, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, tussen Henricus Mans soen enerzijds en Johannes gnd 

Rutghers soen anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Yda wv 

voornoemde Willelmus Loijer. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Loijer pratum quoddam dictum die 

Pranghe situm in parochia de Bucstel ad locum dictum communiter Lijemde 

inter hereditatem Henrici (dg: Man) Mans soen (dg: ex) #et# inter 

hereditatem Johannis dicti Rutghers soen venditum sibi ab Yda relicta 

dicti quondam Willelmi Loijer per judicem mediante sententia etc 

supportavit magistro Jacobo Groij filium! dicti quondam Willelmi Loijer 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dordrecht et Vere datum quinta post (dg: octavas 

Martini) Elizabeth. 

 

BP 1179 p 514v 03 do 21-11-1392. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Loijer droeg over aan mr Jacobus Groij zvw 

voornoemde Willelmus Loijer 5/6 deel van een huis en tuin, die waren van 

wijlen Serisius gnd tSerijs vvw Johannes gnd tSerijs van Os, in Oss, tussen 

Henricus gnd Visscher enerzijds en Rutgherus gnd Pijn zv Henricus gnd van 

Derenborch anderzijds, welk 5/6 deel aan eerstgenoemde Willelmus 

gerechtelijk was verkocht door Yda wv voornoemde Willelmus Loijer. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Loijer quinque partes domus et 

orti que fuerant quondam Serisii dicti tSerijs patris quondam Johannis 

dicti tSerijs de Os sitorum in parochia de Os inter hereditatem Henrici 
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dicti Visscher ex uno et inter hereditatem Rutgheri dicti Pijn filii 

Henrici dicti de Derenborch ex alio scilicet dividendo dictos domum et 

ortum in sex partes equales quinque partes dictarum sex (dg: te) partium 

equalium venditas primodicto Willelmo ab Yda relicta (dg: p) dicti 

quondam Willelmi Loijer per judicem mediante sententia etc prout in 

litteris hereditarie supportavit magistro Jacobo Groij filio dicti 

quondam Willelmi Loijer promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 514v 04 do 21-11-1392. 

Lambertus zvw Jacobus van Enghelant vernaderde in aanwezigheid van Petrus 

gnd die Decker een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 2½ mud 

voornoemde Petrus die Decker met Lichtmis leverde aan wijlen Gerardus van 

Zelant, gaande uit een erfgoed, aan voornoemde Petrus behorend, in Vught 

Sint-Petrus, tussen kinderen gnd Vuchtmans Kijnderen enerzijds en Willelmus 

Wouters soen anderzijds, welke pacht van ½ mud Nijcholaus gnd Coel zvw 

Johannes Colen soen ev Hilla dvw voornoemde Gerardus van Zelant 

overgedragen had aan voornoemde Petrus den Decker. Petrus week. En 

Lambertus droeg weer over. 

 

Nota. 

Lambertus filius quondam Jacobi de Enghelant in presentia Petri dicti die 

Decker prebuit et exhibuit patentes denarios etc ad redimendum 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de 

hereditaria (dg: h) paccione duorum #et dimidii# modiorum #(dg: et 

dimidii)# siliginis dicte mensure quam paccionem duorum et dimidii 

modiorum dictus Petrus die Decker Gerardo quondam de Zelant solvere 

consuevit et (dg: tenebit) tenebatur hereditarie purificationis ex quadam 

hereditate ad dictum Petrum spectante sita in parochia de Vucht sancti 

Petri inter hereditatem (dg: dictorum) liberorum dictorum Vuchtmans 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem Willelmi Wouters soen ex alio quam 

paccionem dimidii modii (dg: dictus) Nijcholaus dictus Coel filius 

quondam Johannis Colen soen maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie dicti quondam Gerardi de Zelant prefato Petro den Decker 

supportverat prout in litteris et Petrus cessit et Lambertus reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 514v 05 za 23-11-1392. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede machtigde Johannes 

zv Johannes Wert zijn cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Broede 

dedit Johanni filio (dg: fi) Johannis Wert potestatem monendi etc suos 

census pacciones redditus et credita suque ad revocacionem. Testes Emont 

et Vere datum in festo Clementis. 

 

BP 1179 p 514v 06 di 26-11-1392. 

Heijlwigis dvw Hermannus Bac wv Johannes van Wetten zvw Henricus van den 

Loeke droeg over aan Andreas zv Willelmus Molle haar vruchtgebruik in een 

huis en erf van voornoemde wijlen Hermannus Bac, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van wijlen Johannes Nellen 

enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus Donc anderzijds, en in het 

toebehoren, zowel aan deze als aan gene zijde van de stroom gelegen. 

 

Heijlwigis filia quondam Hermanni Bac relicta quondam Johannis de Wetten 

filii quondam Henrici van den Loeke cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in domo et area dicti quondam Hermanni Bac sita in Busco in 

vico Vuchtensi ultra pontem dictum (dg: .) Molenbrugge #inter# (dg: cum 

eius attinentiis dicte domus et aree universis tam infra aquam et quam 

ultra aquam ibidem currentem) inter hereditatem quondam Johannis Nellen 
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ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi Donc ex alio et in 

attinentiis dicte domus et aree universis tam infra aquam quam ultra 

aquam ibidem currentem sitis (dg: s) ut dicebat supportavit Andree filio 

Willelmi Molle promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte in! dicto usufructu existentem deponere. Testes Vere et Walterus 

datum in crastino Katherine. 

 

BP 1179 p 514v 07 di 26-11-1392. 

(dg: Bened). 

 

BP 1179 p 514v 08 ma 02-12-1392. 

Benedictus gnd Bits zvw Arnoldus gnd Bits deed tbv Sophia dvw Tielmannus 

van den Eijkenbossche afstand23 van een hofstad24 in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Yda gnd Coters enerzijds en erfgoed van 

Heijlwigis wv Franco gnd Hoevesleghers anderzijds, behoudens voor 

voornoemde Benedictus zijn recht in een b-erfcijns van 40 schelling (dg: 

geld), die voornoemde Benedictus en zijn zuster Heijlwigis, kvw voornoemde 

Arnoldus Bits, uit voornoemde hofstad beuren. 

 

Benedictus dictus Bits filius quondam Arnoldi dicti Bits super quodam 

(dg: vacuo) domistadio sito in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Yde dicte Coters ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

relicte quondam Franconis dicti Hoevesleghers ex alio et super jure ad 

opus (dg: Sp) Sophie (dg: re) filie quondam Tielmanni van den (dg: Eijke) 

Eijkenbossche renunciavit promittens ratam servare salvo dicto Benedicto 

jure sibi competente in hereditario censu quadraginta solidorum (dg: 

monete) quem (dg: ?Bija) dictus Benedictus et Heijlwigis eius soror 

liberi dicti quondam Arnoldi Bits solvendum habent annuatim ex dicto 

domistadio juxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes Aa et 

Walterus datum secunda post Andree. 

 

BP 1179 p 514v 09 ma 02-12-1392. 

Sophia dvw Tielmannus gnd van den Eijkenbossche schonk aan Egidius Boijen 

zvw Henricus Boijen en diens vrouw Margareta dv voornoemde Sophija een 

hofstad25,26,27 met gebouwen, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Yda gnd Coters enerzijds en erfgoed van Heijlwigis wv Franco 

Hoeveslegers anderzijds, aan haar verkocht door Johannes gnd Moelner zvw 

Godefridus gnd Moelner. 

 

Sophia filia quondam Tielmanni dicti van den Eijkenbossche cum tutore 

#quoddam# domistadium situm in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Yde dicte Coters ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

relicte quondam Franconis Hoe[v]eslegers ex alio simul cum edificiis in 

dicto domistadio (dg: cons) existentibus venditum sibi a Johanne dicto 

Moelner filio quondam Godefridi dicti Moelner prout in litteris 

hereditarie supportavit Egidio Boijen filio quondam Henrici Boijen cum 

Margareta sua uxore filia dicte Sophije nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco cum litteris et aliis promittens cum tutore ratam servare et 

                         
23 Zie → BP 1179 p 759r 07 ma 03-08-1394, Heijlwigis dvw Arnoldus gnd Bits deed tbv Sophia dvw 
Tielmannus gnd van den Eijkenbossche afstand van de hofstad; voor voornoemde Heijlwigis en 

haar broer Benedictus gnd Bits gereserveerd een b-erfcijns van 40 schelling geld, die zij 

hieruit beuren. 
24 Zie → BP 1179 p 514v 09 ma 02-12-1392, Sophia dvw Tielmannus gnd van den Eijkenbossche 
schonk de hofstad aan aan Egidius Boijen zvw Henricus Boijen en zijn vrouw Margareta dv 

voornoemde Sophija. 

25 Zie ← BP 1178 f 216v 12 do 18-03-1389, Ghibo Herinc zvw Godefridus Moelner timmerman droeg 
zijn deel in de hofstad over aan zijn broer Johannes Moelner; wijlen Godefridus Moelner had 

eertijds de hofstad gekocht van Willelmus Picke. 
26 Zie ← BP 1179 p 514v 08 ma 02-12-1392, Benedictus gnd Bits zvw Arnoldus gnd Bits deed tbv 
Sophia dvw Tielmannus van den Eijkenbossche afstand van een hofstad; Benedictus en zijn zuster 

Heijlwigis beuren uit de hofstad een erfcijns van 40 schelling. 

27 Zie → BP 1179 p 769r 15 ±wo 19-08-1394, verkoop van de hofstad. 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Walterus datum 

supra. 

 

1179 mf8 E 12 p. 515. 

 Quarta post Katherine: woensdag 27-11-1392. 

 Quinta post Katherine: donderdag 28-11-1392. 

 

BP 1179 p 515r 01 wo 27-11-1392. 

Laurencius van Gherwen en zijn zoon Willelmus beloofden aan Ghibo Kesselman 

de jongere 56½ Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

25-05-1393) te betalen. 

 

Laurencius de Gherwen et Willelmus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Ghiboni Kesselman juniori LVI et dimidium Gelre gulden seu valoren 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Vere datum 

quarta post Katherine. 

 

BP 1179 p 515r 02 wo 27-11-1392. 

Leonius zvw Johannes Leonii van Erpe beloofde aan Johannes Lijsscap, tbv 

Gertrudis dvw Henricus gnd Everaets van Hijntam, 20 Gelderse gulden28 of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Leonius filius quondam Johannis Leonii de Erpe promisit Johanni Lijsscap 

ad opus Gertrudis filie quondam Henrici dicti Everaets de Hijntam XX 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 03 wo 27-11-1392. 

Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht bakker en Nijcholaus zv 

Nijcholaus van Kessel beloofden aan mr Arnoldus Yewijns 22 Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes de Vucht filius quondam Theoderici de Vucht pistoris et 

Nijcholaus filius (dg: q) Nijcholai de Kessel promiserunt magistro 

Arnoldo Yewijns XXII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 04 do 28-11-1392. 

Thomas zvw Walterus van Scadewijc droeg over aan Ludovicus gnd Lode zv 

Ludovicus gnd Lode Colen soen een b-erfcijns van 3 oude schilden, die 

Weijndelmoedis dvw Henricus gnd Ghegel beloofd had aan Johannes van de 

Kloot, tbv Johannes gnd Weijndelmoeden Neve, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Lierdeweiden, naast 

wijlen Wijnricus van Oijen enerzijds en Johannes Ghier anderzijds, welke 

cijns voornoemde Thomas gekocht had van voornoemde Johannes Weijndelmoeden 

Neve. Met achterstallige termijnen. Eerstgenoemde Ludovicus zal onderhouden 

½ vadem maasdijk, bij voornoemde morgen behorend, in Maren, naast de plaats 

gnd Zammengat. 

 

Thomas filius quondam Walteri de Scadewijc hereditarium censum trium 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum quem 

Weijndelmoedis filia quondam Henrici dicti Ghegel promisit (dg: se dat) 

Johanni de Globo ad opus Johannis dicto! Weijndelmoeden Neve se daturum 

et soluturum dicto Johanni Weijndelmoeden Neve hereditarie nativitatis 

Johannis ex quodam iugero terre sito in parochia de Maren in loco dicto 

die Lierdeweijden iuxta hereditatem quondam Wijnrici de Oijen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Ghier ex alio et quem censum dictus Thomas 

erga dictum #Johannem# Weijndelmoeden Neve acquisiverat emendo prout in 

                         
28 Zie → BP 1179 p 603r 08 vr 10-10-1393, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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litteris hereditarie supportavit Ludovico dicto Lode filio Ludovici dicti 

Lode Colen soen cum litteris et jure cum arrestadiis sibi (dg: dicto) de 

dicto censu restantibus ut dicebat promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod primodictus 

Ludovicus perpetue in bona disposcione observabit dimidiam mensuram 

dictam een halven vadem aggeris Mose ad dictum (dg: u) iuger terre 

spectantem sitam in parochia de Maren iuxta locum dictum Zammengat ut 

ipse recognovit. Testes (dg: Vere) Dordrecht Vere et Wouter datum quinta 

post Katherine. 

 

BP 1179 p 515r 05 do 28-11-1392. 

Johannes van den Stadeacker droeg over aan de broers Walterus en Johannes, 

kvw Danijel van den Stadeacker, alle erfgoederen die aan Wouterus zvw 

Henricus gnd Ponder van Straten gekomen waren na overlijden van wijlen zijn 

voornoemde vader Henricus, resp. die aan voornoemde Wouterus zullen komen 

na overlijden van zijn moeder {geen naam ingevuld}, waar ook gelegen, aan 

voornoemde Johannes van den Stadeacker gerechtelijk verkocht door de broers 

Arnoldus en Henricus, kvw voornoemde Danijel van den Stadeacker, na vonnis 

van schepenen in Oirschot. 

 

Johannes van den Stadeacker omnes hereditates que (dg: Henrico) Woutero 

filio quondam Henrici dicti (dg: Ponders) Ponder (dg: de morte) de 

Straten de morte dicti quondam Henrici sui patris successione advolutas 

et post mortem {niets ingevuld dan: ..} matris dicti (dg: Wil) Wouteri 

successione advolvendas et devolvendas quocumque locorum tam in humido 

quam in sicco sitas venditas sibi ab Arnoldo et Henrico fratribus liberis 

quondam Danijelis van den Stadeacker (dg: eorum per) per judicem mediante 

sententia scabinorum in (dg: Busco) Oerscot ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: dictis) Waltero et Johanni fratribus liberis dicti 

quondam Danijelis van den Stadeacker promittens ratam servare. Testes 

Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 06 do 28-11-1392. 

Nijcholaus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, die hr Rijcoldus Koc ridder verkocht had aan Adam 

van Mierde, tbv voornoemde Nijcholaus en de broers Willelmus, Henricus en 

Wellinus, gnd Scilder, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Nijcholaus Scilder hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam dominus Rijcoldus Koc miles vendiderat Ade de 

Mierde ad opus dicti Nijcholai et ad opus (dg: Henrici) Willelmi Henrici 

et Wellini fratrum dictorum Scilder prout in litteris et quam paccionem 

nunc integraliter ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 515r 07 do 28-11-1392. 

Willelmus Weghen soen voller verkocht aan Arnoldus van Rode snijder, tbv de 

fabriek van de kapel van Sint-Petrus in Maalstrem, een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Elizabeth gnd Stanssen 

enerzijds en erfgoed dat was van wijlen Henricus van Tricht anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond voornoemd 

geld. 

 

Willelmus Weghen soen fullo hereditarie vendidit Arnoldo de Rode sartori 

ad opus fabrice capelle sancti Petri in Maelstrem hereditarium censum 

(dg: trium librarum) XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco (dg: in) ad vicum 

dictum (dg: Boerde) #Boertsche Str[aet]# inter hereditatem Elizabeth 

dicte Stanssen ex uno et inter hereditatem que fuerat quondam Henrici de 

Tricht ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 
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aliam obligationem deponere exceptis (dg: q unum) censu domini ducis et 

hereditario censu IIIIor librarum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 08 do 28-11-1392. 

Arnoldus van Enode ev Heijlwigis dvw Walterus van Os gewantsnijder droeg 

over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 4 

pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 20 lopen 

roggeland, in Oss, bij de windmolen, met een eind strekkend aan een weg die 

loopt van de villa van Oss naar Sint-Willibrordus, tussen Cristina gnd Loze 

enerzijds en Willelmus gnd Coppen anderzijds, onder welke 20 lopen land 

Johannes gnd Weijle zv Andreas 4 lopen land heeft liggen, (2) een stuk 

land, 6 lopen rogge groot, in Oss, achter de tuin van Johannes zv Zebertus, 

tussen voornoemde Johannes enerzijds en Gerardus Vilt anderzijds, welke 

cijns wijlen voornoemde Walterus van Os gekocht had van Johannes zvw 

Godefridus gnd die Laet van Os, en welke cijns nu aan hem behoort. Walterus 

zvw voornoemde Walterus van Os deed afstand. 

 

(dg: W) Arnoldus de Enode maritus et tutor legitimus (dg: ..) Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum IIII 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini (dg: ex) et in 

Busco tradendam ex viginti lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Os prope molendinum venti tendentibus cum uno fine ad quandam viam 

tendentem ibidem a villa de Os versus sanctum Willibrordum inter 

hereditatem Cristine dicte Loze ex uno et inter hereditatem Willelmi 

dicti Coppen ex alio infra quas XX lopinatas terre predictas Johannes 

dictus Weijle filius Andree quatuor lopinatas terre habet situatas atque 

ex quadam pecia terre sex lopinos siliginis annuatim in semine capiente 

sita in dicta parochia retro ortum Johannis filii Zeberti inter 

hereditatem eiusdem Johannis ex uno et inter hereditatem Gerardi Vilt ex 

alio quem censum dictus quondam Walterus de Os erga Johannem filium 

quondam Godefridi dicti die (dg: La) Laet de Os emendo acquisiverat prout 

in litteris #et quem nunc ad se spectare dicebat# hereditarie supportavit 

(dg: Ard) Alberto Wael ad (dg: p) opus mense sancti spiritus in Busco cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

(dg: deponere) heredum dicti quondam Walteri deponere. Quo facto Walterus 

filius dicti quondam Walteri de Os super dicto censu et jure ad opus 

dicte mense sancti spiritus renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 09 do 28-11-1392. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht29 aan Herbertus zv Rodolphus 

Hals 2 hont land in Rosmalen, ter plaatse gnd in Hezer Vrede, tussen 

Rodolphus Hals enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, belast met 3½ 

penning oude hertogencijns, zegedijken, waterlaten en ¼ lopen rogge aan de 

kerk van Rosmalen. Zijn minderjarige zoon Johannes, verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Elsbena dvw Johannes gnd Elsbenen soen, zal, zodra hij meerderjarig 

is, afstand doen. 

 

(dg: Duplicetur). 

Nijcholaus de Heze textor (dg: l) laneorum (dg: quatuor) #duo# hont terre 

sita in parochia de Roesmalen in loco dicto in Hezer Vrede inter 

hereditatem Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Herberto filio Rodolphi Hals promittens (dg: warandiam et ob) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

..) tribus et dimidio denariis (dg: an) antiqui census domino duci exinde 

                         
29 Zie ← BP 1179 p 425r 01 ±do 21-11-1392, zelfde verkoop, maar hier door 

vader én zoon; kennelijk was er geen rekening mee gehouden dat de zoon 

minderjarig was. 
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solvendis et Zeghediken et aqueductibus ad hoc spectantibus et quarta 

parte unius lopini siliginis ecclesie de Roesmalen exinde solvendis 

promisit insuper super habita et habenda quod ipse Johannem suum filium 

ab eodem venditore et #quondam# Elsbena sua uxore filia quondam Johannis 

dicti Elsbenen soen pariter genitum quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super dicti! (dg: quatuor) #duobus# hont terre ad opus dicti 

emptoris faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 10 do 28-11-1392. 

Henricus van den Loeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Loeke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 11 do 28-11-1392. 

Jacobus zv Henricus van Nuijs beloofde aan Henricus zvw Henricus Matheus 51 

Hollandse gulden30,31 of de waarde na maning te betalen. 

 

Jacobus (dg: de) filius Henrici de Nuijs promisit super (dg: He) habita 

et habenda Henrico filio quondam Henrici Matheus LI Hollant gulden seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 515r 12 do 28-11-1392. 

Herbertus zv Rodolphus Hals beloofde aan Nijcholaus van Heze 

wollenklerenwever 16 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1393) te betalen. 

 

Herbertus filius Rodolphi Hals promisit (dg: Johanni de) Nijcholao de 

Heze textori (dg: le) laneorum XVI Gelre gulden seu valorem ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 E 13 p. 516. 

 Quinta post Katherine: donderdag 28-11-1392. 

 in festo Andree: zaterdag 30-11-1392. 

 in crastino Andree: zondag 01-12-1392. 

 secunda post Andree: maandag 02-12-1392. 

 in profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1392. 

 

BP 1179 p 516v 01 do 28-11-1392. 

Rijcardus zvw Henricus van den Mortel verkocht aan Lambertus zv Matheus zvw 

Lambertus gnd Biggen soen, tbv hem en zijn broer Johannes, een stuk land, 

in Schijndel, ter plaatse gnd op het Loeke, tussen erfg vw Henricus gnd 

Eghen enerzijds en Egidius van de Doorn anderzijds. 

 

Rijcardus filius quondam Henrici van den Mortel peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum opt Loeke inter hereditatem heredum 

quondam Henrici dicti Eghen ex uno et inter hereditatem Egidii de Spina 

ex alio hereditarie (dg: s) vendidit Lamberto filio Mathei (dg: de) 

#filii# quondam Lamberti dicti Biggen soen ad opus sui et ad opus 

Johannis [sui] fratris promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Vere et Walterus datum quinta post Katherine. 

 

BP 1179 p 516v 02 do 28-11-1392. 

Mijchael zvw Walterus van den Berge en Gerardus Hulsbossche van Lijemde 

beloofden aan Egidius Coptiten 14 Gelderse gulden of de waarde met 

                         
30 Zie → VB 1799 f 077v 03, ma 12-01-1394, Henric soen wilner Henric Matheus 

was gericht aen alle goide Jacob soen Henrics van Nuijs met scepenen scoude 

brieve. 
31 Zie → BP 1179 p 761r 01 do 06-08-1394, gerechtelijke verkoop van alle 

goederen van Jacobus zv Henricus van Nuijs. 
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Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Mijchael filius quondam Walteri van den Berge (dg: pro) et Gerardus 

Hulsbossche de Lijemde promiserunt Egidio Coptiten XIIII Gelre gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 516v 03 do 28-11-1392. 

Johannes die Grave zvw Gerardus gnd Vleeschehouwer droeg over aan Willelmus 

van Hamvelt de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

welke pacht Johannes zvw Henricus die Laet beloofd had met Lichtmis in Den 

Bosch leveren aan Mechtildis wv voornoemde Gerardus Vleeschehouwer en na 

haar overlijden aan haar voornoemde zoon Johannes Grave en voornoemde 

Willelmus van Hamvelt, gaande uit (1) de helft van een kamp van wijlen 

Lambertus gnd Bakelman, in Bakel, tussen erfgoed van de commendator van 

Ghemert enerzijds en Hartmannus snijder anderzijds, (2) de helft van een 

streep land, in Bakel, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Henricus 

Gheenkens Neve anderzijds, (3) de helft van een beemd, in Deurne, ter 

plaatse gnd die Strijpt, naast erfgoed van de heer van Helmond. 

 

Nota. 

(dg: V) Johannes die Grave filius quondam Gerardi dicti Vleeschehouwer 

medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Helmont quam #paccionem# Johannes filius (dg: Hen) quondam 

Henrici die Laet promisit se daturum et soluturum Mechtildi relicte dicti 

quondam Gerardi (dg: Vleesch)#Vleesche#houwer ad vitam eiusdem Mechtildis 

et post decessum eiusdem Mechtildis dicto Johanni (dg: Jo) Grave eius 

filio et Willelmo de Hamvelt hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex medietate cuiusdem campi quondam Lamberti dicti Bakelman 

siti in parochia de Bakel inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex 

uno et inter hereditatem Hartmanni sartoris ex alio item ex medietate 

strepe terre (dg: dicti quondam Lamberti) site in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Gheenkens Neve ex alio atque ex medietate prati siti in dicta parochia de 

Doerne in loco dicto die Strijpt iuxta hereditatem domini de Helmont 

prout in litteris hereditarie (dg: ve) #supportavit# dicto Willelmo de 

Hamvelt (dg: .) supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1179 p 516v 04 za 30-11-1392. 

Mijchael zvw Mijchael Peters soen van Eijndoven droeg over aan Andreas zvw 

Arnoldus zv Lambertus een huis32 en erf van wijlen Matheus Ghegel, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, aan hem verkocht33 door de broers Petrus en 

Johannes, kvw Goeswinus zvw Arnoldus zv Goeswinus van Babbellonienbroec, 

belast met een b-erfcijns van 15 Hollandse gulden of de waarde die 

eerstgenoemde Mijchael hieruit beloofd had aan voornoemde Johannes zvw 

Goeswinus zvw Arnoldus zv Goeswinus van Babbellonienbroec. 

 

Mijchael filius quondam Mijchaelis Peters soen de Eijndoven domum et 

aream quondam (dg: The) Mathei Ghegel sitam in Busco in vico Orthensi 

(dg: ven) cum suis attinentiis et jure (dg: universis supportavit) 

venditam sibi a Petro et Johanne fratribus liberis quondam Goeswini filii 

quondam Arnoldi filii Goeswini de Babbellonienbroec prout in litteris 

supportavit (dg: Andree filio quondam Arnoldi ?La filii quondam Lamberti 

pistoris ?simul cum litteris et jure promittens #Theoderico filio quondam 

Theoderici de Loet) Andree filio quondam Arnoldi filii Lamberti# ratam 

servare )dg: et ob d) et questionem proximitatis et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis hereditario censu XV Hollant gulden seu valorem 

quem (dg: d) primodictus Mijchael promisit se daturum et soluturum 

                         
32 Zie → BP 1179 p 450v 01 ma 20-01-1393, verkoop van het huis. 
33 Zie ← BP 1179 p 426v 03 di 26-11-1392, verkoop van het huis. 
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#dicto# Johanni filio quondam Goeswini filii quondam Arnoldi filii 

Goeswini de Babbellonienbroec ex dicta domo et area prout in litteris 

dicebat contineri. Testes (dg: Vere et) Sijmon et Vere datum in festo 

Andree. 

 

BP 1179 p 516v 05 za 30-11-1392. 

Henricus zv Henricus Zas verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Henrici Zas prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 516v 06 za 30-11-1392. 

Voornoemde Andreas. 

 

Dictus Andreas. 

 

BP 1179 p 516v 07 za 30-11-1392. 

Lambertus van der Laer en Hubertus van Volkel beloofden aan Philippus 

Jozollo 40 Hollandse gulden met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393; 

31+31+18=80 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Lambertus van der Laer et Hubertus de Volkel promiserunt Philippo Jozollo 

XL Hollant gulden ad carnisprivium proxime persolvendos sub pena II. 

Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 516v 08 za 30-11-1392. 

(dg: Ludovicus gnd). 

 

(dg: Ludovicus dictus). 

 

BP 1179 p 516v 09 zo 01-12-1392. 

Eligius gnd Loij Wicken alias gnd Bucs zvw Henricus gnd Wicken ev Margareta 

dvw Ghiselbertus die Zeelmaker verkocht aan Jacobus van Oefel een 

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

leveren, gaande uit ¾ deel in goederen gnd ter Henggele, in Eersel, naast 

erfgoed van het klooster van Tongerlo, met een weg ertussen, enerzijds en 

Johannes van den Loeke en Henricus Smoke anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan erfg vw 

Willelmus Quademate. 

 

Eligius dictus Loij Wicken #alias dictus Bucs# filius quondam Henrici 

dicti Wicken maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Ghiselberti die Zeelmaker hereditarie vendidit Jacobo de Oefel 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie pentecostes et in Busco tradendam ex (dg: bonis) tribus (dg: 

terciis part) quartis partibus ad se spectantibus in bonis dictis ter 

Henggele sitis in parochia de Eersel contigue (dg: cont) iuxta 

hereditatem ad conventum de Tongherlo spectantem quadam platea 

interiacente ex uno et inter hereditates Johannis van den Loeke et 

Henrici (dg: ?Sencke) #Smoke# {in margine sinistra:} #Smoke# ex alio et 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure heredibus 

quondam Willelmi Quademate exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Emont datum in crastino Andree. 

 

BP 1179 p 516v 10 zo 01-12-1392. 

(dg: Sophija dvw Tielmannus gnd). 

 

(dg: Sophija filia quondam Tielmanni dicti). 
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BP 1179 p 516v 11 ma 02-12-1392. 

De broers Walterus van Haren en Willelmus van Haren, kvw Johannes van 

Haren, beloofden aan Sijmon van Mijrabellum 22 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393; 29+31+2=62 dgn) in Den Bosch te 

leveren, op straffe van 10 Gelderse gulden. 

 

Walterus de Haren et Willelmus de Haren fratres liberi quondam Johannis 

de Haren promiserunt Sijmoni de Mijrabello (dg: XXI) #XXII# modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos 

et in Busco tradendos sub pena (dg: X G) X Gelre gulden. Testes dominus 

Willelmus et Vere datum (dg: supra) secunda post Andree. 

 

BP 1179 p 516v 12 ma 02-12-1392. 

Henricus Weijer beloofde aan Philippus Jozollo etc 44 Hollandse gulden (dg: 

o) met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393; 29+31+18=78 dgn) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Henricus Weijer promisit Philippo Jozollo etc XLIIII Hollant gulden (dg: 

s) ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes (dg: 

da) Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 516v 13 do 05-12-1392. 

Arnoldus nzvw hr Willelmus van Huculem priester en Johannes gnd Stoep 

droegen over aan Henricus zvw Petrus Broc34 4/6 deel, eertijds35 behorend 

aan hr Johannes gnd van Huculem priester en aan Nijcholaus gnd Mart, nkvw 

voornoemde hr Willelmus van Huculem, en aan Theodericus van Herlaer ev 

Jutta en aan Johannes gnd van Cluppelrode ev Elizabeth, ndvw voornoemde hr 

Willelmus van Huculem, in een hoeve van voornoemde wijlen hr Willelmus van 

Huculem, gnd der Herink Kinderen Land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Heukelom, naast erfgoed van Henricus gnd Broc, welk 4/6 deel voornoemde 

Arnoldus en Johannes Stoep in pacht verkregen hadden van voornoemde hr 

Johannes van Huculem, Nijcholaus gnd Mart, Theodericus van Herlaer en 

Johannes van Cluppelrode. Belast met deze pacht. 

 

Arnoldus filius naturalis domini quondam Willelmi de Huculem presbitri et 

Johannes dictus Stoep (dg: quinque) quatuor sextas partes (dg: ad) que 

spectabant ad dominum Johannem dictum de Huculem presbitrem Nijcholaum 

dictum Mart pueros naturales dicti quondam domini Willelmi de Huculem 

Theodericum de Herlaer maritum et tutorem legitimum Jutte sue uxoris et 

Johannem dictum de Cluppelrode maritum et tutorem (dg: legitimum) 

legitimum Elizabeth sue uxoris filiarum naturalium dicti quondam domini 

Willelmi de Huculem in quodam (dg: q) manso dicti quondam domini Willelmi 

de Huculem dicto communiter der Herinc Kijndere Lant sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Huculem juxta hereditatem Henrici dicti Broc 

atque in attinentiis dicti mansi singulis #(dg: s)# et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout dictus mansus cum suis 

attinentiis ad dictum quondam dominum Willelmum de Huculem spectare 

consuevit quas quatuor sextas partes dicti Arnoldus et Johannes Stoep 

erga dictos dominum Johannem de Huculem Nijcholaum dictum Mart 

Theodericum de Herlaer et Johannem de Cluppelrode ad paccionem 

acquisiverant prout in litteris hereditarie supportaverunt Henrico filio 

quondam Petri Broc (dg: promittentes) cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes Sijmon et Aggere datum in profesto 

Nijcholai. 

 

                         
34 Zie → BP 1181 p 623r 06 do 15-01-1400, Henricus gnd Brock zvw Petrus gnd 

Brocke stelde een extra onderpand. 
35 Zie ← BP 1179 p 382 09 do 18-04-1392, uitgifte van dit 4/6 deel. 
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BP 1179 p 516v 14 do 05-12-1392. 

Arnoldus nzvw hr Willelmus van Huculem priester en Johannes gnd Stoep ev 

Delija ndvw voornoemde hr Willelmus van Huculem verkochten aan Henricus zvw 

Petrus Broc36 2/6 deel in een hoeve van voornoemde wijlen hr Willelmus, gnd 

der Herink Kinderen Land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, naast 

erfgoed van Henricus gnd Broc. De hele hoeve belast met een b-erfcijns van 

20 schelling geld. 

 

Arnoldus filius naturalis domini quondam Willelmi de Huculem presbitri et 

Johannes dictus Stoep maritus et tutor legitimus Delije sue uxoris filie 

naturalis dicti quondam domini Willelmi de Huculem duas (dg: se q) sextas 

partes ad se spectantes in in quodam manso dicti quondam domini Willelmi 

dicto communiter der Herinc Kijndere Lant sito in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Huculem juxta hereditatem Henrici dicti Broc et (dg: ..) in 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

filio quondam Petri Broc promittentes indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu viginti solidorum 

monete ex dicto integro manso cum suis attinentiis de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 516v 15 do 05-12-1392. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 516v 13+14}. 

Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

1179 mf8 E 14 p. 517. 

 in profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1392. 

 

BP 1179 p 517r 01 do 05-12-1392. 

Walterus zvw Petrus gnd Scanden soen verkocht aan Luijtgardis wv Gerardus 

gnd Koeter van Vauderic een n-erfcijns van 4 Hollandse gulden of de waarde, 

met Sint-Jan in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 2 beemden, in 

....berge, ter plaatse gnd in Beircter Broek, tussen Henricus gnd Oskens 

enerzijds en Henricus Mechelmans soen anderzijds, reeds belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eersel, (2) een beemd, in ....berge, 

ter plaatse gnd in het Loebroek, tussen Willelmus van den Vliet enerzijds 

en Hadewigis gnd ?Culits anderzijds, deze goederen reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Walterus filius quondam Petri dicti Scanden soen hereditarie vendidit 

Luijtgardi relicte quondam Gerardi dicti Koeter de Vauderic hereditarium 

censum quatu[or] florenorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis et in Busco 

tradendum ex duobus pratis dicti venditoris sitis in parochia de 

....berge in loco dicto in Beircter Broec inter hereditatem (dg: Arnoldi 

Danel) Henrici dicti Oskens ex uno et inter hereditatem Henrici 

Mechelmans soen ex alio [atque] ex prato dicti venditoris sito in dicta 

parochia in loco dicto int Loebroec inter hereditatem Willelmi van den 

Vliet ex uno et inter hereditatem Hadewigis dicte ?Culits ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi ex premissis et 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Eersel ex uno 

dictorum duorum pratorum in loco dicto in Beircter Broec vocato de jure 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et Aggere datum in 

profesto Nijcholai. 

 

                         
36 Zie → BP 1181 p 623r 06 do 15-01-1400, Henricus gnd Brock zvw Petrus gnd 

Brocke stelde een extra onderpand. 
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BP 1179 p 517r 02 do 05-12-1392. 

Rijcardus zvw Henricus Veren Hadewigen soen van Scijnle beloofde aan 

Berisius van den Grave 11 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 

en 4 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Rijcardus filius quondam Henrici Veren Hadewigen soen de Scijnle promisit 

Berisio van den Grave (dg: quin) undecim (dg: .) gulden scilicet XXX 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato et (dg: XV) IIII gemeijn 

placken ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 517r 03 do 05-12-1392. 

Johannes Scut zv Henricus gnd Scut, Henricus zv Thomas gnd Boudekens soen, 

Mijchael Wouters soen, Johannes Meijelsvoert zvw Everardus van der Hagen, 

Gerardus van den Perre en Johannes van der Vloeten zv Gerardus van der 

Vloeten beloofden aan Arnoldus Heijme 18 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Johannes Scut filius Henrici dicti Scut Henricus filius Thome dicti 

Boudekens soen Mijchael Wouters soen et Johannes Meijelsvoert filius 

quondam Everardi van der Hagen Gerardus van den Perre #et# Johannes van 

der Vloeten filius (dg: Heij) Gerardi van der Vloeten promiserunt Arnoldo 

Heijme XVIII Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Emont et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 517r 04 do 05-12-1392. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Willelma ndv voornoemde 

Johannes een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Johannes. De brief 

overhandigen aan Johannes van Middegael. 

 

Tradetur littera Johanni de Middegael. {Met haal voor BP 1179 p 517r 

04+05} 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe promisit super omnia (dg: 

Johanni de ?Glijt Globo ad opus) Willelme filie naturalis! predicti 

Johannis quod ipse Johannes primodictus dabit et exsolvet dicte Willelme 

sue filie naturali hereditarium censum trium aude scilde seu valorem 

hereditarie purificationis (dg: et pro) ex omnibus bonis (dg: dicti) 

primodicti Johannis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 517r 05 do 05-12-1392. 

Boudewinus gnd Hoet van Bijnderen beloofde aan Willelma ndv Johannes zvw 

Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Boudewinus. De 

brief overhandigen aan Johannes van Middegael. 

 

Boudewinus dictus Hoet de Bijnderen promisit super habita et habenda (dg: 

Johanni de Globo ad opus) Willelme filie naturalis! (dg: di) Johannis 

filii quondam Godefridi de Erpe quod ipse Boudewinus dabit et exsolvet 

dicte Willelme hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem (dg: he 

purificationis) hereditarie purificationis ex omnibus bonis !primodicti 

Boudewini habitis et habendis (dg: quocumque d) quocumque consistentibus 

sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 517r 06 do 05-12-1392. 

Voornoemde Willelma beloofde voornoemde cijns van 2 oude schilden niet te 

manen zolang voornoemde Boudewinus en/of zijn vrouw Conegondis leven. 

 

Dicta Willelma promisit super omnia quod ipsa dictum censum II aude 

scilde non petet nec monebit quamdiu dictus Boudewinus et Conegondis eius 
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uxor seu eorum alter vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 517r 07 do 05-12-1392. 

(dg: Voornoemde Willelma beloofde voornoemde cijns van 3 oude schilden niet 

te manen zolang haar vader hr Johannes leeft). 

 

(dg: Dicta Willelma promisit super omnia quod ipsa dictum censum trium 

aude scilde non petet nec monebit quamdiu dominus Johannes eius pater 

vixerit in). 

 

BP 1179 p 517r 08 do 05-12-1392. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes van der Scaut met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken (dg: promisit) omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Johannem van der Scaut cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Emont et Walterus in profesto Nijcholai. 

 

BP 1179 p 517r 09 do 05-12-1392. 

Boudewinus Hoet van Bijnderen droeg over aan Godefridus nzvw Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe 3 lopen gerstland, Bossche maat, in Veghel, naast de 

muur van het kerkhof aldaar enerzijds en het resterende erfgoed van 

voornoemde Boudewinus anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd 

die Aa en met het andere eind aan een gemene weg, belast met 18 penningen 

nieuwe cijns aan voornoemde Boudewinus. De brief overhandigen aan Johannes 

van Middegael. 

 

Boudewinus (dg: Hoe . d) Hoet de Bijnderen tres lopinatas terre ordeacee 

mensure de Buscoducis sitas in parochia de Vechel iuxta murum cijmiterii 

#ibidem# (dg: ex tut) ex uno et inter reliquam hereditatem dicti 

Boudewini ex alio tendentes cum uno fine (dg: et cum) ad aquam dictam die 

Aa et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie 

supportavit Godefrido filio naturali quondam Arnoldi filii quondam 

Godefridi de Erpe promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

XVIII denariis novi census (dg: .. W) dicto Boudewino exinde solvendis. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Middegael. 

 

BP 1179 p 517r 10 do 05-12-1392. 

(dg: Willelmu). 

 

BP 1179 p 517r 11 do 05-12-1392. 

(dg: Willelmus nzv Johannes zvw Godefridus van Erpe verklaarde). 

 

(dg: Willelmus filius naturalis fili Johanni filii quondam Godefridi de 

Erpe palam recognovit sibi sibi). 

 

BP 1179 p 517r 12 do 05-12-1392. 

Boudewinus Hoet van Bijnderen beloofde aan Godefridus nzvw Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe, tbv voornoemde Godefridus en Luijtgardis ndv 

voornoemde Arnoldus, 40 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

De brief overhandigen aan Boudewinus; mocht hij in tussentijd overlijden, 

dan aan voornoemde natuurlijke kinderen. 

 

Boudewinus Hoet de Bijnderen promisit super omnia Godefrido filio 

naturali quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de Erpe ad opus eiusdem 

Godefridi et ad opus Luijtgardis filie naturalis dicti Arnoldi XL (dg: 

Gelre gulden) Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes Sijmon et Walterus datum supra. Tradetur littera dicto Boudewino 

et non alteri et si interim decesserit tradetur littera dictis pueris 

naturalibus. 
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BP 1179 p 517r 13 do 05-12-1392. 

(dg: Heijn va). 

 

BP 1179 p 517r 14 do 05-12-1392. 

Henricus van Gemonden zvw Johannes van Ghemonden droeg over aan Arnoldus 

Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere van Os een b-erfpacht van 10 lopen 

rogge, maat van Oss, met Kerstmis in Oss te leveren, gaande uit ½ morgen 

heide en 2½ hont heide, in Oss, tussen Alardus Zelen soen enerzijds en 

Aleijdis dv Henricus gnd Demoeden soen anderzijds. 

 

Henricus van Gemonden filius quondam Johannis de Ghemonden hereditariam 

paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Os quam se solvendam 

habere dicebat hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini et in 

Os tradendam ex dimidio iugero terre mericalis et duobus et dimidio hont 

terre mericalis sitis in parochia de Os inter hereditatem Alardi Zelen 

soen ex uno et inter hereditatem Aleijdis filie Henrici dicti Demoeden 

soen ex alio (dg: et que quas) ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

Mersman filio (dg: filio) quondam Arnoldi Mersman senioris de Os 

promittens ratam servare et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 517r 15 do 05-12-1392. 

Franco Ghenen soen gaf uit aan Johannes gnd Hoeghe Noen de helft van een 

tuin, in Geffen, naast de muur van het kerkhof van de kerk aldaar enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Franco 

en met het andere eind aan de plaats gnd die Heuvel, te weten de helft 

richting de plaats gnd die Heuvel; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Franco Ghenen soen medietatem cuiusdam orti siti in parochia de Gheffen 

contigue iuxta murum cijmiterii (dg: ib) ecclesie ibidem ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem dicti 

Franconis et cum reliquo fine ad locum dictum die Hoevel scilicet illam 

medietatem dicti orti que medietas sita est versus dictum locum die 

Hoevel vocatum ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni dicto 

Hoeghe Noen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XXX 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie Remigii ex dicta 

medietate promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 517r 16 do 05-12-1392. 

Wautgherus van Casteren verkocht aan Johannes van Ghelen van Gheldorp 

wollenklerenwever een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Nicholaus 

te betalen, voor het eerst morgen over een jaar, gaande uit 1½ bunder 

erfgoed, gnd die Boes Horst, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, naast de 

plaats gnd die Hoge Strate enerzijds en een steeg die daar loopt naar de 

molen van Kasterle anderzijds, met een eind strekkend aan ndvw Jacobus die 

Coster van Bucstel, reeds belast met 1½ oude groot. 

 

Wautgherus de Casteren hereditarie vendidit Johanni van Ghelen de 

Gheldorp textori laneorum hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo Nijcholai et primo termino a #die# 

transtule ultra annum ex uno et (dg: di) dimidio bonariis (dg: prati 

parti) hereditatis dicti venditoris #dictis die Boes Horst# sitis in 

parochia de (dg: ?Bucsel) Bucstel in loco dicto Lijemde (dg: iuxta ad lo) 

juxta locum dictum die Hoge Strate ex uno et inter quandam stegam 

tendentem ibidem versus molendinum de Casterle ex alio tendentibus cum 

uno fine ad (dg: pueros naturales quondam Ja) #hereditatem# liberorum 

(dg: p puerorum) #filiarum# naturalium quondam Jacobi die Coster de 

Bucstel (dg: ex alio) ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu) uno et 
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dimidio antiquis grossis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf8 F 01 p. 518. 

 in profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1392. 

 in crastino conceptionis Marie: maandag 09-12-1392. 

 

BP 1179 p 518v 01 do 05-12-1392. 

....... die Sot die Mandemaker beloofde aan Henricus gnd Koeterman nzvw 

Petrus die Heijden 12 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

De brief overhandigen aan Johannes Boenninc. 

 

....... die Sot die Mandemaker promisit super omnia Henrico dictus! (dg: 

Koetermael) Koeterman filio naturali quondam Petri die Heijden XII 

Hollant gulden seu valorem (dg: a festo penthecostes) ad monitionem 

persolvendos. Testes Sijmon et Walterus datum in profesto #Nijcholai#. 

Tradetur littera Johanni Boenninc. 

 

BP 1179 p 518v 02 do 05-12-1392. 

Andreas van den Stocke verkocht aan Denkinus Scuerman een n-erfpacht van ½ 

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

(1) 4 hont land, in Nuland, ter plaatse gnd die Cort Hoeven, tussen wijlen 

Henricus Aelbrechts soen enerzijds en Arnoldus Ghenen soen anderzijds, (2) 

een huis en tuin, in Hees, beiderzijds tussen Margareta Wautghers, het huis 

en de tuin reeds belast met 9½ penning hertogencijns. 

 

(dg: Theodericus) #Andreas# van den Stocke hereditarie vendidit Denkino 

Scuerman hereditariam (dg: censum) paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: pecia) #IIII hont# terre sitis in parochia de Nuwelant 

in loco die! Cort Hoeven inter hereditatem (dg: Andr) quondam Henrici 

Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex alio 

item ex domo et orto sitis in parochia de Hees inter hereditatem 

Margarete Wautghers ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere 

coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis novem et dimidio denariis census 

domino duci (dg: exinde) #ex dictis domo et orto# solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 03 do 05-12-1392. 

Jacobus die Vrieze zvw Walterus die Vrieze beloofde aan Johannes die 

Coelborner kramer 34 Gelderse gulden, 35 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Jacobus die Vrieze filius quondam Walteri die Vrieze promisit Johanni die 

Coelborner #institori# XXXIIII Gelre gulden scilicet XXXV (dg: gemeij) 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 04 do 05-12-1392. 

Johannes gnd Vlijeger droeg over aan Paulus Henrics soen van Geffen bakker 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Bartholomeus gnd Meus zvw 

Godefridus gnd Marcelijs soen beloofd had aan Aleijdis dvw Henricus gnd 

Vake37, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 kamers met ondergrond, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Windmolenberg naar de 

                         
37 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 053v 10, ma 23-01-1391; VB 1799 f 055r 14, ma 06-02-1391; VB 1799 f 
056r 06, ma 06-03-1391: Aleijt dochter wilner Henrics Vake was gericht … aen twee cameren met 

horen gronde gelegen in tsHertogenbossche in een straet streckende van der stat geheijten 

Wijnmolenberch ter bruggen wart geheijten die Baseldoncsche Brugge tusschen den erve Henrics 

van Baex ende tusschen den huus der woningen der voirs Aleijten streckende van der voirs 

straten afterwart tot den gemeijnen water aldair lopende overmids gebrecke van erfcijns die 

sij dair aen hadde. 
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Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van Henricus van Baex enerzijds en het 

woonhuis van voornoemde Aleijdis anderzijds, welke cijns voornoemde 

Johannes Vlieger gekocht had van voornoemde Aleijdis. 

 

Johannes dictus Vlijeger hereditarium censum XX solidorum monete quem 

Bartholomeus dictus Meus filius quondam Godefridi dicti Marcelijs soen 

promisit se daturum et soluturum (dg: dicte Aleijdi hereditarie 

nativitatis Domini) Aleijdi filie quondam Henrici dicti Vake hereditarie 

nativitatis Domini ex duabus cameris et earum fundis sitis in Busco in 

vico tendente a loco dicto Wijnmolenberch versus pontem dictum die 

Baseldonche! Brugge inter hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter 

domum habitationis dicte Aleijdis ex alio et quem censum dictus Johannes 

Vlieger erga dictam Aleijdem emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Petri) Paulo (dg: Henric) Henrics soen de 

Geffen pistori (dg: si) cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 518v 05 ma 09-12-1392. 

Johannes Gherijs beloofde aan Ludekinus van Boemel 62½ Engelse nobel of de 

waarde en 8 gemene plakken met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Gherijs promisit Ludekino de Boemel sexaginta duos et dimidium 

Enghels nobel seu valorem (dg: ad festum Jacobi proxime) ende VIII 

gemeijn placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Vere et 

Wolterus datum in crastino conceptionis Marie. 

 

BP 1179 p 518v 06 ma 09-12-1392. 

Gerardus Bauderics en Arnoldus Nollekens beloofden aan Ludekinus van Boemel 

62½ Engelse nobel of de waarde en 8 gemene plakken met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Gerardus Bauderics et Arnoldus Nollekens promiserunt Ludekino de Boemel 

sexaginta duos et dimidium Enghels nobel #seu valorem# et VIII gemeijn 

placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 07 ma 09-12-1392. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan voornoemde Ludekinus van Boemel 31¼ 

Engelse nobel of de waarde en 4 gemene plakken met Sint-Jacobus aanstaande 

(vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit dicto Ludekino de Boemel XXXI Enghels 

nobel et quartam partem unius Engels nobel #seu valorem# et IIII gemeijn 

placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 08 ma 09-12-1392. 

Henricus Hadewigen brouwer beloofde aan Ludekinus van Boemel 31¼ Engelse 

nobel of de waarde en 4 gemene plakken met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-

07-1393) te betalen. 

 

Henricus Hadewigen braxator promisit Ludekino de Boemel XXXI Engels nobel 

et quartam partem unius Engels nobels #seu valorem# et IIII gemeijn 

placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 09 ma 09-12-1392. 

Rodolphus zv Johannes Gerijs beloofde aan Ludekinus van Boemel 31¼ Engelse 

nobel of de waarde en 4 gemene plakken met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-

07-1393) te betalen. 

 

Rodolphus filius Johannis Gerijs promisit Ludekino de Boemel XXXI Engels 

nobel et quartam partem unius Engels nobels #seu valorem# et IIII gemeijn 
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placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 10 ma 09-12-1392. 

Johannes van Hemert beloofde aan Ludekinus van Boemel 31¼ Engelse nobel of 

de waarde en 4 gemene plakken met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) 

te betalen. 

 

Johannes de Hemert promisit Ludekino de Boemel XXXI Engels nobel et 

quartam partem unius Enghels nobel #seu valorem# et quatuor gemeijn 

placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 11 ma 09-12-1392. 

Elizabeth wv Jacobus Aven soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Willelmus die Weder van Helmont met zijn 

goederen. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi Aven soen omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Willelmum die Weder de Helmont cum bonis 

quibuscumque eiusdem Willelmi calumpniavit. Testes Vere et Walterus datum 

in crastino conceptionis Marie. 

 

BP 1179 p 518v 12 ma 09-12-1392. 

Ghevardus zvw Henricus van Achel droeg over aan zijn zoon Henricus voor een 

periode van 5 jaar (1) een b-erfpacht van ½ pond peper, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, eertijds van wijlen Johannes 

Menh..., (2) een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Eindhoven, uit een 

b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Eindhoven, welke pacht van 8 mud 

voornoemde Ghevardus met Lichtmis beurt, gaande uit de helft, die was van 

voornoemde Henricus, van een hoeve in Woensel, gnd ter Ponten. 

 

Ghevardus (dg: de) filius quondam Henrici de Achel #hereditariam 

paccionem dimidie libre piperum (dg: su) quam solvendam habet hereditarie 

nativitatis Domini ex hereditate sita in Busco que fuerat quondam 

Johannis Menh...# hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Eijndoven de hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem (dg: s) octo modiorum siliginis dicte 

mensure dictus Ghevardus solvendam habet hereditarie in festo 

purificationis beate Marie virginis ex medietate que fuerat dicti quondam 

Henrici cuiusdam mansi siti in Woensel dicti communiter ter Ponten ut 

dicebat supportavit Henrico suo filio ab eodem Henrico suo filio ad 

spacium quinque annorum datam presentium sine medio sequentium et non 

ultra possidendam promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 518v 13 ma 09-12-1392. 

Henricus Stierken zv Willelmus Arnoldi Tielkini verklaarde dat Maria ndvw 

hr Egidius van de Waag voldaan heeft een b-erfcijns van 20 pond geld, die 

voornoemde Maria en haar man Theodericus van den Wagen eertijds beloofd 

hadden te schenken aan voornoemde Henricus en diens vrouw Aleijdis dv 

voornoemde Maria. Voornoemde Henricus verklaarde ontvangen te hebben van 

voornoemde Maria, in plaats van voornoemde cijns van 20 pond, 205 Gelderse 

gulden. Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Maria, tbv andere erfg 

van voornoemde Maria, bij de deling van de goederen, die voornoemde Maria 

en Theodericus of een van hen zal nalaten, 205 Gelderse gulden of de waarde 

in te brengen; of dat elk van de andere erfgenamen vooruit 205 Gelre gulden 

zal ontvangen, of erfgoederen van die waarde. 

 

Henricus Stierken (dg: maritus legitimus) filius Willelmi Arnoldi 

Tielkini palam recognovit se plenarie fore satisfactum (dg: ab viginti 

he) per Mariam filiam naturalem quondam domini Egidii de Statera de 

hereditario censu XX librarum monete (dg: quem) quem dicta Maria et 

Theodericus (dg: d) van den Wagen eius maritus dudum promiserant dicto 
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Henrico cum Aleijde eius uxore filia (dg: dictorum) dicte Marie nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco ut dicebat clamans dictam Mariam exinde 

quitum! promittens super omnia dictam Mariam et eius bona nunquam 

impetere occacione dicti census XX (dg: lib) librarum insuper dictus 

Henricus palam recognovit se #recepisse# a dicta Maria loco dicti census 

XX librarum tamquam hereditates et loco hereditatis (dg: XX) ducentos et 

quinque Gelre gulden boni auri et justi ponderis et promisit dictus 

Henricus super omnia dicte Marie ad opus aliorum heredum eiusdem Marie 

quod si imposterum dictus Henricus ?aut dicta Aleijdis aut heredes dicte 

Aleijdis ad divisionem faciendam de bonis que dicta Maria #et Theodericus 

seu alter# in sua morte post se relinquet venire voluerit seu voluerint 

et dicta bona condividere quod extunc dicti Henricus et Aleijdis et eius 

heredes ad huiusmodi divisionem venientes reimportabunt ad eandem 

divisionem (dg: X) ducentos et quinque Gelre gulden boni auri et iusti 

ponderis #seu valorem# (dg: ad) antequam ad huiusmodi divisionem venire 

poterint et dicta bona condividere valebunt seu quilibet aliorum 

liberorum (dg: dictorum) dicte Marie prelevabit (dg: cen) de dictis bonis 

que dicti Maria et Theodericus post se (dg: si) relinquent ducentos et 

quinque Gelre gulden boni et! auri ponderis aut hereditates CC et quinque 

Gelre gulden valentes et hiis mediantibus dicti Henricus et Aleijdis aut 

heredes dicte Aleijdis ad huiusmodi divisionem dictorum poterint! venire 

(dg: ad) a! dicta bona condividere juxta legem et consuetudinem oppidi de 

Busco. 

 

1179 mf8 F 02 p. 519. 

 in crastino conceptionis Marie: maandag 09-12-1392. 

 Quarta post conceptionis Marie: woensdag 11-12-1392. 

 

BP 1179 p 519r 01 ma 09-12-1392. 

Lucas zvw Gerardus van Eijcke maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ancelmus zvw Theodericus van den Blake met zijn 

goederen. 

 

Lucas filius quondam Gerardi de Eijcke omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Ancelmum filium quondam Theoderici van den Blake cum (dg: 

suis) bonis q[uibuscumque] dicti Ancelmi calumpniavit. Testes (dg: 

Dordrecht et Ag) Emont et Dordrecht datum in crastino conceptionis Marie. 

 

BP 1179 p 519r 02 wo 11-12-1392. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker droeg over aan Johannes Becker en 

zijn zuster Cristina, kvw Johannes gnd Heirde bakker, een b-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 6 mud Johannes gnd Hughen leerbewerker met Lichtmis beurde, 

gaande uit een hoeve, in Berghem, waarin Henricus gnd Scarleije eertijds 

woonde, welke pacht van 3 mud voornoemde Andreas verworven had van 

voornoemde Johannes Hughen leerbewerker. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris 

hereditariam paccionem trium (dg: modiorum) modiorum siliginis mensure de 

Busco de hereditaria paccione sex modiorum siliginis (dg: q) dicte 

mensure quam paccionem sex modiorum siliginis (dg: p) Johannes (dg: Hui) 

dictus Hughen frunitor solvendam habet hereditarie purificationis de et 

ex (dg: quondam) quodam [manso] terre sito in Berchen in quo manso 

Henricus dictus (dg: Scal) Sca[r]leije dudum residere consuevit et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quam paccionem trium 

modiorum siliginis dictus Andreas erga (dg: d) dictum Johannem Hughen 

frunitorem acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Becker et Cristine sue sorori liberis quondam Johannis dicti Heirde 

pistoris cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dordrecht et Vere datum quarta post 
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conceptionis. 

 

BP 1179 p 519r 03 wo 11-12-1392. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker droeg over aan Johannes Becker en 

diens zuster Cristina, kvw Johannes die Heirde bakker, de helft, die 

behoorde aan wijlen zijn voornoemde vader Arnoldus, in 1/7 deel van een 

moer, gelegen ter plaatse gnd Huisvenne, tussen Jacobus gnd Aven soen en 

Martinus gnd Monic enerzijds en Godefridus van der Hezeacker anderzijds, 

strekkend van het water gnd die Leijde tot aan de berg aldaar, welk 1/7 

deel voornoemde wijlen Arnoldus zvw Lambertus bakker en Walterus van den 

Nuwenhuze gekocht hadden van Engbertus gnd van den Nuwenhuze en Henricus 

van der Voert. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris medietatem 

que ad dictum quondam Arnoldum suum patrem spectabat in septima parte 

cuiusdam cespit[is] seu hereditatis dicte moer site in loco dicto 

Huijsvenne inter hereditatem Jacobi dicti Aven soen et Martini dicti 

Monic ex uno et inter hereditatem Godefridi van der Hezeacker ex alio 

tendente ab aqua dicta communiter die Leijde usque ad montem ibidem prout 

et in quantum dicta particula existet hereditas dicta moer quam (dg: 

septimam) septimam partem dictus quondam Arnoldus filius quondam Lamberti 

pistoris et Walterus van den Nuwenhuze erga Engbertum dictum van den 

Nuwenhuze et Henricum van der Voert emendo acquisiverant prout in 

litteris supportavit Johanni Becker et Cristine sue sorori liberis 

quondam Johannis die Heirde pistoris cum litteris et jure (dg: et o) 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte #sui# et quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi 

deponere exceptis tamen cespitibus ex dicta medietate dicte septime 

parte! (dg: pro pres) a quocumque tempore (dg: tempore) evoluto usque in 

diem presentem (dg: so) effossis et amotis. Testes Dordrecht et Vere 

datum supra. 

 

BP 1179 p 519r 04 wo 11-12-1392. 

Johannes Becker en zijn zuster Cristina, kvw Johannes die Heirde bakker, 

droegen over aan Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker (1) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Andreas zvw 

Arnoldus zvw Lambertus bakker beloofd had aan voornoemde Johannes Becker, 

tbv Enghela gnd van Essche, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2/5 deel, 

aan voornoemde Andreas behorend, in een huis en erf van voornoemde wijlen 

Arnoldus, in Den Bosch, aan de plaats gnd Weverplaats, tussen erfgoed van 

wijlen Arnoldus gnd Megghelijn bakker enerzijds en een gemeen straatje dat 

naar het water loopt anderzijds, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2/5 deel, behorend aan 

voornoemde Andreas, in een huis en erf van voornoemde wijlen Arnoldus zvw 

Lambertus bakker, in Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraaet, tussen 

erfgoed van wijlen voornoemde Arnoldus Meggelijn bakker enerzijds en een 

straatje anderzijds, en uit alle goederen die aan voornoemde Andreas 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, welke pacht aan Johannes 

Becker tbv Enghelberna van Essche was verkocht door voornoemde Andreas. 

 

Johannes Becker et Cristina eius soror liberi quondam Johannis die Heirde 

pistoris #cum tutore# hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis quam (dg: Am) Andreas filius quondam Arnoldi filii 

quondam Lamberti pistoris promisit super omnia (dg: se dicto) dicto 

Johanni Becker ad opus Enghele dicte de Essche se daturum et soluturum 

dicte Enghele hereditarie purificationis de et ex duabus quintis partibus 

ad dictum Andream spectantibus in domo et area dicti quondam Arnoldi sita 

in Busco ad locum dictum Weverplaets inter hereditatem quondam Arnoldi 

dicti Megghelijn pistoris ex uno et inter communem viculum (dg: ex alio) 

ibidem tendentem usque aquam ex alio prout in litteris atque hereditariam 

paccionem (dg: unius modii siliginis) duorum modiorum siliginis dicte 
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mensure solvendam hereditarie purificationis ex (dg: dics) duabus quintis 

partibus ad dictum Andream spectantibus in domo et area dicti quondam 

Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris sita in Busco ad finem vici dicti 

Colperstraet inter hereditatem quondam dicti Arnoldi Meggelijn pistoris 

ex uno et inter quendam viculum tendentem ibidem ex alio atque de et ex 

omnibus et singulis bonis dicto Andree de morte quondam suorum parentum 

successione advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

venditam (dg: dicto) Johanni Becker ad opus Enghelberne de Essche #a 

dicto Andrea# prout in litteris et quas pacciones nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie supportaverunt dicto Andree filio quondam dicti 

Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris cum litteris jure! promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

dicte quondam Enghele et (dg: di) heredum eiusdem quondam Enghele 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 519r 05 wo 11-12-1392. 

Johannes van Brolijo gaf uit aan Arnoldus zvw Johannes Laurens soen 3/7 

deel van een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Marcelijs gnd Zeel Ghiben soen, wijlen Ludekinus Hagen en wijlen 

Ludekinus Hagen enerzijds en Ghibo gnd Hessel anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan de gemeint, te weten 

het 3/7 deel richting voornoemde gemene weg, naar het westen; de uitgifte 

geschiedde voor 3 cijnshoenderen met Sint-Lambertus te leveren en een 

n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes de Brolijo tres septimas partes cuiusdam pecie terre site in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Marcelijt! dicti Zeel Ghiben soen #et quondam Ludekini Hagen# 

#+# {boven dit contract:} #et quondam Ludekini Hagen# ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis (dg: He) dicti Hessel ex alio tendentis cum uno fine 

ad communem plateam et cum reliquo fine ad communitatem scilicet 

dividendo dictam peciam terre (dg: sep) in septem partes equales illas 

tres (dg: septimas) septimas partes que site sunt versus dictam communem 

plateam et #scilicet# versus occidens ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo filio Johannis quondam (dg: Lauw) Laurens soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro tribus pullis (dg: p) censualibus dandis sibi 

ab alio Lamberti et pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Vere et Wouter datum 

supra. 

 

BP 1179 p 519r 06 wo 11-12-1392. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Johannes van Brolijo 17 

Hollandse gulden of de waarde en 20½ gemene plak met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Johanni de Brolijo XVII Hollant gulden seu 

valorem et XX et dimidium gemeijn placken ad (dg: prox) purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 519r 07 wo 11-12-1392. 

Voornoemde Johannes van Brolijo gaf uit aan Johannes zvw Henricus Wouters 

soen 4/7 deel van voornoemd stuk land, te weten het 4/7 deel richting de 

gemeint, naar het oosten; de uitgifte geschiedde voor 4 cijnshoenderen met 

Sint-Lambertus te leveren en een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Johannes de Brolijo quatuor septimas partes dicte pecie terre 

scilicet illas quatuor septimas partes que site sunt versus dictam 
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communitatem scilicet versus oriens ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni filio quondam Henrici Wouters soen ab eodem etc pro 

quatuor pullis censualibus dandis sibi ab alio hereditarie Lamberti et 

pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure #de Busco# 

danda etc ab (dg: alter) alio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens ut immediate et alter repromisit. Testes 

datum. 

 

BP 1179 p 519r 08 wo 11-12-1392. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus Wouters soen beloofde aan Johannes van 

Brolijo 17 Hollandse gulden of de waarde en 20½ gemene plak met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Henrici Wouters soen promisit dicto 

Johanni de Brolijo (dg: XX) XVII Hollant gulden seu valorem et XX et 

dimidium gemeijn placken ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 519r 09 wo 11-12-1392. 

Johannes van Brolijo gaf uit aan Ghibo gnd Hessel zvw Johannes gnd Zelen 

soen een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Henricus die Jonghe enerzijds en Arnoldus zv Johannes Laurens soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan de sloot die daar loopt tussen voornoemd stuk land en een ander 

erfgoed van voornoemde Johannes, samen met de helft van deze sloot; de 

uitgifte geschiedde voor 4 cijnshoenderen aan erfg van Hermannus van 

Eijndoven, gaande uit voornoemd stuk land en andere erfgoederen van 

voornoemde Johannes van Brolijo, aldaar gelegen, en thans voor een 

n-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes de Brolijo peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti i[n] loco dicto (dg: d) Crumvoert inter hereditatem Henrici die 

Jonghe ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii Johannis Laurens soen ex 

alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo ad! 

fossatum consistens ex transverso ibidem inter dictam peciam terre et 

inter aliam hereditatem dicti Johannis simul (dg: me) cum medietate 

eiusdem fossati ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Ghiboni dicto 

Hessel filio quondam Johannis dicti Zelen soen ab eodem hereditarie pro! 

quatuor pullis censualibus heredibus Hermanni de Eijndoven ex dicta pecia 

terre et ex quibusdam aliis hereditatibus dicti Johannis de Brolijo 

ibidem sitis de jure dandis etc atque pro hereditaria paccione septem 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi [ab alio] hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 519r 10 wo 11-12-1392. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Johannes 19 Hollandse gulden of de 

waarde en 24 gemene plakken met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit dicto Johanni XIX Hollant gulden seu valorem et 

XXIIII gemeijn placken ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf8 F 03 p. 520. 

 Quarta post conceptionis Marie: woensdag 11-12-1392. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 12-12-1392. 

 anno Domini millesimo CCCmo XCII mensis decembris in profesto Lucie: 
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  donderdag 12-12-1392. 

 

BP 1179 p 520v 01 wo 11-12-1392. 

Johannes van Brolio gaf uit aan Henricus zvw Henricus Wouters soen een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes 

Heijnen soen enerzijds en Ghibo Wouters soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint aldaar en met het andere eind aan de sloot gnd 

dWersgrave, die daar ligt tussen voornoemd stuk land en overig erfgoed van 

eerstgenoemde Johannes, samen met de helft van deze sloot; de uitgifte 

geschiedde voor 2 cijnshoenderen met Sint-Lambertus te leveren en een 

n-erfpacht van 4 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

[Jo]hannes de Brolio peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem (dg: quondam Ludekini 

Hagen ex uno et inter hereditatem Johannis) Johannis Heijnen soen ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis Wouters soen ex alio tendentem cum uno fine 

ad communitatem ibidem et cum reliquo fine ad fossatum dictum dWersgrave 

consistens ibidem inter dictam peciam terre et inter reliquam hereditatem 

primodicti Johannis (dg: scilicet) #simul# cum medietate eiusdem (dg: f) 

fossati ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio quondam 

Henrici Wouters soen ab eodem hereditarie possidendam pro duobus (dg: pu) 

pullis (dg: censibus) censualibus dandis sibi ab alio hereditarie 

Lamberti et pro hereditaria paccione (dg: d) quatuor sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Vere et Walterus 

datum quarta post conceptionis Marie. 

 

BP 1179 p 520v 02 wo 11-12-1392. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes 11 Hollandse gulden of 

de waarde en 9 gemene plakken met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Johanni XI Hollant gulden seu valorem et 

novem gemeijn placken ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 520v 03 wo 11-12-1392. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en zijn kinderen Johannes, Thomas en 

Belija verkochten aan Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen van 

Amersvoert, tbv voornoemde Volcquinus Mijs soen, een n-erfcijns van 8 oude 

schilden38 van de keizer of de koning van Frankrijk of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus en de andere helft met Sint-

Martinus, gaande uit het stenen huis en erf van voornoemde Arnoldus 

Stamelart, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van hr Theodericus 

Rover ridder enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Gheel anderzijds, en uit 

het toebehoren van voornoemd stenen huis en erf, zowel voor als over de 

stroom gelegen, reeds belast met cijnzen. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu Johannes et Thomas (dg: eius liberi) et Belija 

eius liberi cum tutore hereditarie vendiderunt (dg: Vol) Amisio dicto 

Mijs filio (dg: quondam) Volcquini Mijs soen de Amersvoert ad opus 

eiusdem Volcquini Mijs soen hereditarium censum (dg: .) octo aude scilde 

#cesaris vel regis Francie# seu valorem (dg: dandum sibi) solvendum 

hereditarie mediatim in festo beati (dg: Joh) Philippi et Jacobi et 

mediatim Martini ex domo (dg: et a) lapidea et area (dg: .) dicti Arnoldi 

Stamelart sita in Busco ad forum inter hereditatem (dg: Arnoldi de) 

domini Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

                         
38 Zie → BP 1184 f 001v 03 di 04-11-1404, verkoop van het huis en erf, en stal en tuin over de 
Dieze, waarbij de cijns van 8 oude schilden wordt vermeld. 
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Gheel ex alio atque ex attinentiis dicte domus lapidee et aree singulis 

et universis tam infra aquam quam ultra (dg: an) aquam ibidem currentem 

sitis ut dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 520v 04 wo 11-12-1392. 

Henricus zv Petrus gnd der Smedinnen soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Petri dicti der Smedinnen soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 520v 05 do 12-12-1392. 

Theodericus Baten soen beloofde aan hr Theodericus Rover ridder 15 Gelderse 

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

 

Theodericus Baten soen promisit domino Theoderico Rover militi XV Gelre 

gulden ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Dordrecht 

datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1179 p 520v 06 do 12-12-1392. 

Arnoldus gnd Scruve van Kessel verkocht aan Henricus Loenman korenkoper 4½ 

morgen land, in een kamp in Kessel, dat aan voornoemde Arnoldus behoort, 

ter plaatse gnd in het Maarse Stroebroek, tussen Emondus Rover zvw Johannes 

van Hellu enerzijds en Rijcoldus Borchgreve anderzijds, met een eind 

strekkend aan de waterlaat van de hertog, te weten de 4½ morgen naast 

voornoemde Emondus, belast met zegedijken, sloten en waterlaten, naast 

voornoemde 4½ morgen gelegen. 

 

Arnoldus dictus Scruve de Kessel quatuor et dimidium iugera terre sita 

#in campo quodam sito# in parochia de Kessel (dg: quodam campo sito in) 

#ad dictum Arnoldum spectante# in loco dicto int Maerssche Stroebroec 

inter hereditatem Emont! Rover filii quondam Johannis de Hellu ex uno et 

inter hereditatem Rijcoldi Borchgreve ex alio tendente cum uno fine ad 

aqueductum domini ducis #scilicet illa quatuor et dimidium iugera terre 

que sita sunt contigue iuxta dictam hereditatem dicti Emondi# ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Loenman emptori bladi promittens super omnia 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere (dg: ex ex parte ..) 

exceptis (dg: Zeghge) Zedikedike! et fossatis (dg: ad hoc spec ..) 

aqueductibus ad hoc spectantibus et iuxta dicta quatuor (dg: iugera) et 

dimidium jugera sitis ut dicebat. Testes Sijmon et Emont predictus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 520v 07 do 12-12-1392. 

Ludovicus Goeswijns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ludovicus Goeswijns soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 520v 08 do 12-12-1392. 

Voornoemde Henricus Loenman machtigde voornoemde Arnoldus gnd Scruve van 

Kessel gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392), een 

deel van voornoemde 4½ morgen land te mogen terugkopen, zó dat voornoemde 

Arnoldus dan met de rest van het kamp en het terug te kopen deel, de helft 

zal hebben van voornoemd kamp, te weten een “margentael” met 40 2/3 

Hollandse gulden. Als voornoemde Arnoldus dat deel terugkoopt, dan zullen 

voornoemde Arnoldus en Henricus, tussen hun beider helften, voor 

gezamenlijke rekening, een sloot uitgraven. Binnen voornoemde 3 jaar zal er 

geen sloot zijn tussen voornoemde 4½ morgen en de rest van het kamp. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot 
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en Ludovicus Goeswijns soen. 

 

+. 

Dictus Henricus Loenman dedit dicto (dg: p) Arnoldo potestatem redimendi 

(dg: ....) #partem# de dictis quatuor et dimidio iugeribus terre #ad 

spacium trium annorum a festo nativitatis Domini proxime futuro sine 

medio sequentium# ita quod idem Arnoldus cum residuo dicti campi (dg: 

haberet) et cum dicta parte redimenda haberet medietatem dicti campi 

scilicet redimendum dictam partem pro rata scilicet (dg: unius) unam 

jugerata!? dictam margen[tael?] (dg: ....) cum XLI Hollant gulden (dg: et) 

minus tercia parte unius Hollant gulden et si contingat dictum Arnoldum 

dictam partem redimere extunc dictus Arnoldus inter suam medietatem et 

dictus Henricus inter suam medietatem quam obtinebit sub eorum communibus 

expensis effodiet unum fossatum medietatam! super medietatem quam dictus 

Henricus obtinebit et mediatim super reliquam medietatem dicti campi quam 

dictus Arnoldus (dg: .) ut sic eciam habebit et (dg: he) terras ex dicto 

fossato (dg: effien) effodiendas dicti Henricus et Arnoldus pertinent 

mediatim supra medietatem dicti Henrici et mediatim supra (dg: he) 

medietatem dicti Arnoldi hoc eciam addito quod infra dictos tres annos 

non fiet fossatum inter dicta quatuor et dimidium jugera terre et inter 

residuum dicti campi promittens ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Globo Ludovico Goeswijns soen datum anno Domini 

millesimo CCCmo XCII mensis decembris (dg: die) in profesto (dg: Luc) 

Lucie hora none. 

 

BP 1179 p 520v 09 do 12-12-1392. 

Petrus gnd Raven zvw Theodericus Ravens verkocht aan Johannes zvw Lambertus 

van Hoelt een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1393), gaande uit 

een hoeve in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Solvit. 

(dg: Jo..) Petrus dictus Raven (dg: -s here) filius quondam Theoderici 

Ravens hereditarie vendidit Johanni filio quondam Lamberti de Hoelt 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

ultra annum et in Busco tradendam ex quodam manso dicti venditoris sito 

in parochia de Haren in loco dicto Beilver et ex attinentiis dicti mansi 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis (dg: ex) dicte 

mensure exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 520v 10 do 12-12-1392. 

Hermannus die Wit verklaarde omtvangen te hebben van Rijxkinus Mersman, die 

betaalde namens Albertus zv Arnoldus gnd Lodewijchs soen van Kessel, de 

afgelopen 5 jaar, van elk van deze 5 jaar 11 Hollandse gulden, welk geld 

voornoemde Arnoldus verschuldigd was aan voornoemde Hermannus wegens huur 

van een kamp gnd Cort Mare Heuvel. 

 

Hermannus die Wit palam recognovit sibi fore satisfactum per Rijxkinum 

Mersman (dg: no sci in) scilicet in nomine et ex parte Alberti (dg: 

#filii# dicti Arts soen de Kessel) filii Arnoldi dicti Lodewijchs soen de 

Kessel scilicet per spacium quinque annorum proxime preteritorum quolibet 

eorundem quinque annorum XI Hollant gulden quam pecuniam dictus Arnoldus 

debebat dicto Hermanno occacione locacionis cuiusdam campi dicti Cort 

Mare Hoevel prout in litteris dicebat contineri. 
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BP 1179 p 520v 11 do 12-12-1392. 

Johannes zv Katherina gnd des Walschen beloofde aan Andreas van Oudrigem 20 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Johannes (dg: f Bathen soen de) filius (dg: quo) Katherine dicte des 

Walschen promisit Andree de Oudrigem XX Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: dat) 

Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 520v 12 do 12-12-1392. 

Matheus Ghegel zvw Johannes van Os steenbakker verkocht aan Theodericus 

Waelwijns soen van Hemert een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld 

waarmee poorters in Den Bosch aan andere poorters op de navolgende 

termijnen van de betaling van voornoemde cijns hun erfcijnzen betalen, een 

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

een huis en erf van Godekinus zvw Egheno bakker, waarin voornoemde 

Godekinus woonde, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast een huis en erf 

van Godekinus gnd Wergaren bakker aan de kant richting de stad, welke cijns 

voornoemde Godekinus zvw Egeno bakker verklaarde verschuldigd te zijn aan 

Henricus gnd Wuweken smid, grootvader van wijlen Heijlwigis mv voornoemde 

Matheus. 

 

Matheus (dg: Posteel) #Ghegel# filius quondam Johannis de Os pannicide 

hereditarium censum trium librarum et decem solidorum monete qua 

burgenses in Buscoducis aliis suis conburgensibus annuos hereditarios 

census suos solvent pro terminis solucionis dicti census infrascriptis de 

hereditatibus infra Buscumducis sitis solvendum (dg: he) anno quolibet 

pro una medietate in festo nativitatis Domini et pro reliqua medietate in 

festo nativitatis (dg: Joh) Johannis de domo et area Godekini filii 

quondam Eghenonis pistoris in qua idem Godekinus (dg: ...) morabatur sita 

in Busco in vico Orthensi contigue iuxta domum et aream (dg: Godefridi) 

#Godekini# dicti Wergaren pistoris in latere versus oppidum de Buscoducis 

(dg: proxime) quem censum (dg: Henricus dictus Wuweken erga) dictus 

Godekinus filius quondam Egenonis pistoris (dg: .) recognovit se debere 

annuatim et hereditarie Henrico dicto Wuweken (dg: prou) #faber {in 

margine sinistra: faber} avus (dg: olim) quondam Heijlwigis matris olim 

dicti Mathei# prout in litteris et quem censum nunc integraliter ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Theoderico Waelwijns soen de Hemert 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam Henrici (dg: Wi) Wuweken deponere. Testes Emont et Aggere datum 

supra. 

 

BP 1179 p 520v 13 do 12-12-1392. 

....... van Boemel zvw Gobekinus Zasman verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

....... de Boemel filius quondam Gobekini Zasman prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf8 F 04 p. 521. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 12-12-1392. 

 

BP 1179 p 521r 01 do 12-12-1392. 

Hermannus die Wit verklaarde ontvangen te hebben van Rijxkinus Mersman, die 

betaalde namens Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel, al het 

geld dat voornoemde Albertus verschuldigd was aan voornoemde Hermannus, 

wegens huur van een kamp, gnd die Kort Mare Heuvel, in Maren, welk kamp 

voornoemde Albertus gehuurd had van voornoemde Hermannus. 
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Hermannus die Wit palam recognovit sibi per Rijxkinum Mersman ex parte et 

nomine Alberti filii quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Ke[ssel fore] 

satisfactum de tota pecunia quam dictus Albertus debebat dicto Hermanno 

#usque in diem presentem# occacione locacionis cuiusdam campi dicti die 

#Cort# Mare Hoevel siti in parochia de Maren quem campum dictus Albertus 

erga dictum Hermannum (dg: lo) conduxerit prout in litteris dicebat (dg: 

da) contineri. Testes (dg: Sijmon en Emont d) testes Sijmon et Emont 

datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1179 p 521r 02 do 12-12-1392. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint Adamarus droeg over aan Arnoldus gnd 

Meester zvw mr Wolterus gnd Steensnider een b-erfcijns van 40 schelling 

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

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

erfgoed van wijlen Johannes gnd Cuper enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes gnd van de Steen anderzijds, welke cijns Rodolphus Roesmont, tbv 

Elizabeth wv Johannes gnd Metten sone, tante van eerstgenoemde Petrus, 

gekocht had van Henricus zvw ....... ?gnd Goetkijnt. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri de Sancto Adamaro hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco ad vicum selliparorum 

inter hereditatem quondam Johannis (dg: dicti) dicti Cuper ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis dicti de Lapide ex alio quem censum 

Rodolphus Roesmont ad opus Elizabeth relicte quondam Johannis dicti 

Metten (dg: soen) sone (dg: emendo acquisiverat prout) matertere olim 

primodicti Petri #erga Henricum filium quondam ....... ?dicti Goetkijnt# 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo dicto Meester filio quondam 

magistri Wolteri (verbeterd uit: Wolperi) dicti Steensnider cum litteris 

et jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et (dg: .) impeticionem ex parte sui et dicte quondam Elizabeth sue 

matertere et quorumcumque heredum eiusdem quondam Elizabeth deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 03 do 12-12-1392. 

Nijcholaus van Baerle en zijn zoon Hermannus verkochten aan Otto Herbrechts 

soen van Houthem een erfgoed39 met gebouwen, in Den Bosch, over het kerkhof 

van de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van wijlen hr Gerardus 

Graet priester enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus gnd van Oesterwijc 

wollenklerenwever anderzijds, belast met de hertogencijns en 9 pond 2 

schelling geld. 

 

Nijcholaus de Baerle et Hermannus eius filius quandam hereditatem sitam 

in Busco ultra cijmiterium ecclesie beati Johannis ewangeliste inter 

hereditatem quondam domini Gerardi Graet presbitri ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Walteri dicti de Oesterwijc textoris laneorum ex 

alio simul cum edificiis in dicta hereditate consistentibus ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Ottoni Herbrechts soen de [H]outhem promittentes 

(dg: s) indivisi super omnia warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et (dg: here) novem libris et (dg: 

q) duobus solidis monete exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 04 do 12-12-1392. 

Willelmus Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Donc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
39 Zie → BP 1180 p 031r 12 ma 06-10-1393, overdracht van dit erfgoed. 
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BP 1179 p 521r 05 do 12-12-1392. 

Alardus Reijmbouts soen beloofde aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc 

gedurende 2 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 5 Hollandse 

gulden of de waarde te betalen, en nog 4½ Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Martinus over 2 jaar (do 11-11-1395). 

 

Alardus Reijmbouts soen promisit (dg: #su# se daturum et soluturum) super 

habita et habenda se daturum Gerardo Heijnen soen de Hezewijc ad spacium 

(dg: trium) #duorum# annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum (dg: trium) #duorum# annorum (dg: quinque Gelr) 

#quinque# Hollant gulden seu valorem Martini et primo termino Martini 

proxime futuro atque quatuor et dimidium Hollant gulden seu valorem a 

Martini proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 06 do 12-12-1392. 

Gerardus Heijnen soen van Heeswijc kramer droeg over aan Alardus Reijmbouts 

soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, aan hem verkocht door Johannes zvw Arnoldus gnd die Man. 

Met achterstallige termijnen van de afgelopen 3 jaren. 

 

Gerardus Heijnen soen de Heeswijc institor hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam venditam sibi a Johanne filio quondam Arnoldi dicti 

die Man prout in litteris hereditarie supportavit Alardo Reijmbouts soen 

cum litteris et jure et cum arrestadiis sibi de tribus annis proxime 

preteritis deficientibus promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 07 do 12-12-1392. 

Henricus zvw Henricus Matheus verhuurde aan Theodericus van Vlimen een stuk 

land, gnd dat Vroland, in Meerwijk, tussen Johannes van Mulsen enerzijds en 

Nijcholaus van Kessel anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

heden, per jaar voor 4 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis te 

betalen. Theodericus zal de onraad voor zijn rekening nemen; hij zal het 

stuk land in het laatste jaar niet bezaaien of betelen. Een brief voor 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheus peciam terre dictam dat Vrolant 

sitam in jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Johannis de Mulsen 

ex uno et inter hereditatem Nijcholai de (dg: Ke) Kessel ex alio ut 

dicebat locavit Theoderico de Vlimen ab eodem ad spacium (dg: quinque a) 

sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

(dg: quinque) #sex annorum# pro quatuor Hollant gulden seu valorem dandis 

sibi ab alio (dg: h) anno quolibet dictorum (dg: quinque) #sex annorum# 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum promittens (dg: ratam servare et o) warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia et quod ipse omnia 

onera dicta onraet dicto spacio pendente in bona disposicione observabit 

et quod ipse Theodericus dictam peciam terre ultimo anno dictorum quinque 

annorum non seminabit nec arabit (dg: s.. bec). Testes datum supra. Et 

erit una littera pro dicto Henrico. 

 

BP 1179 p 521r 08 do 12-12-1392. 

Bernardus Weenmaars soen en Arnoldus Mersman beloofden aan Ghibo Baten 17 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Bernardus Weenmaars soen et Arnoldus Mersman promiserunt Ghiboni Baten 

XVII Enghels nobel (dg: -s) seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 521r 09 do 12-12-1392. 

Hr Henricus Buc priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Andreas van den Noddenvelt en diens kinderen, 

Johannes Spikerman en diens kinderen, Nijcholaus van Baerle en diens 

kinderen, en door de vrouw van wijlen Johannes Houbraken van Scijnle en 

haar kinderen, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Andream van den Noddenvelt et eius liberos Johannem Spikerman et eius 

liberos et Nijcholaum de Baerle et eius liberos et per uxorem quondam 

Johannis Houbraken de Scijnle et eius liberos (dg: cum tutore bonis) seu 

per alterum eorum cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 10 do 12-12-1392. 

Hubertus Valken soen verkocht aan Henricus Steijmpel 1 morgen land en een 

deel van een eiland, gelegen aan het eind van die morgen, in Maren, ter 

plaatse gnd de Grote Wert, tussen erfg vw Henricus Roempot enerzijds en 

Nijcholaus Agnesen soen anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan de Maas. 

 

Hubertus Valken soen unum juger terre et partem insule site ad finem 

eiusdem jugeris terre sitas in parochia de Maren in loco dicto den Groten 

Wert inter hereditatem heredum quondam Henrici Roempot ex uno et inter 

hereditatem (dg: quo) Nijcholai Agnesen soen ex alio latere tendentes 

retrorsum ad Mosam prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Steijmpel promittens warandiam et obligationem (dg: obligationem) 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 11 do 12-12-1392. 

Johannes van Ghestel zvw Theodericus Yudaes verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Ghestel filius quondam Theoderici Yudaes prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 12 do 12-12-1392. 

Destijds had Alardus Reijmbouts soen van Alem gerechtelijk gekocht van 

Johannes Koijt een huis, tuin en geheel erfgoed van Arnoldus gnd Mans, in 

Alem, binnen en buiten de dijk, uitgezonderd de gemeinten die voornoemde 

Arnoldus gerechtelijk heeft. Voornoemde Alardus Reijmbouts soen droeg thans 

over aan Nijcholaus der Kijnder den Plaetmaker 3/5 deel, van voornoemde 

Arnoldus Mans, in 9 vadem land, in Alem, ter plaatse gnd op die Meren, 

beiderzijds tussen Petrus gnd Engbrechts soen. 

 

Notum sit universis quod cum Alardus Reijmbouts soen de Alem domum ortum 

et totam hereditatem Arnoldi dicti Mans sitos in parochia de Alem infra 

aggerem et extra aggerem exceptis (dg: commune) communitatibus quas idem 

Arnoldus habet (dg: ..) per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco erga (dg: Adam de Mierd) Johannem Koijt emendo acquisivisset prout 

in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Alardus Reijmbouts soen (dg: super tribus) #tres# quintas partes 

#dicti Arnoldi (dg: die) Mans# in novem mensuris dictis vadem terre sitis 

in parochia de Alem ad locum dictum op die Meren inter hereditates Petri 

dicti Engbrechts soen ex utroque latere coadiacentes ut dicebat (dg: ut 

ad opus) #supportavit# Nijcholai! der Kijnder den Plaetmaker (dg: 

renunciavit) promittens (dg: ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 521r 13 do 12-12-1392. 

Johannes die Blaer Gheerlecs soen beloofde aan Nijcholaus van Maren 13 

goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) 
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te betalen. 

 

Johannes die Blaer Gheerlecs soen promisit Nijcholao de Maren XIII bonos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

[persolvendos]. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 F 05 p. 522. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 12-12-1392. 

 in die Lucie: vrijdag 13-12-1392. 

 in festo Lucie anno XCII: vrijdag 13-12-1392. 

 

BP 1179 p 522v 01 do 12-12-1392. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Sasman droeg over aan Nijcholaus gnd 

Plaetmaker zv Henricus gnd der Kijnder de helft in een b-erfcijns40 van 5 

pond en 14 groten geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1) een hofstad, 60 voet lang, in Den Bosch, 

in een straatje dat loopt vanaf het woonhuis van wijlen Engbertus gnd 

Ludinc van de Dijk naar het woonhuis van de vrouwe van Lake, (2) een deel 

van een erfgoed, aldaar, 21¼ breed en 20 voet lang, welke cijns voornoemde 

Rutgherus en Nijcholaus gnd Plaetmaker gekocht41 hadden van Walterus zvw 

Henricus van der Schaut. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini Sasman medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu quinque librarum et quatuordecim (dg: 

solid) grossorum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domistadio quodam sexaginta pedatas in longitudine 

continente sito in Busco in viculo tendente a domo habitationis quondam 

Engberti dicti Ludinc de Aggere versus domum habitationis domine de Lake 

atque ex quadam parte cuiusdam (dg: cuiusdam) hereditatis site ibidem 

viginti unam pedatas et quartam partem unius pedate in latitudine et (dg: 

vigin) viginti pedatas in longitudine continente quem censum dictus 

Rutgherus et Nijcholaus dictus Plaetmaker filius Henrici dicti der 

Kijnder erga (dg: Henricum) Walterum filium quondam Henrici van der 

Schaut emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Nijcholao Plaetmaker cum dictis litteris et aliis et jure et cum 

arrestadiis promittens ratam servare et obligationem (dg: deponere) ex 

parte sui deponere. Testes Emont et Aggere datum quinta post 

conceptionis. 

 

BP 1179 p 522v 02 do 12-12-1392. 

Matheus Gegel zvw Johannes van Os steenbakker verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Matheus Gegel filius quondam Johannis de Os pannicide prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 03 vr 13-12-1392. 

Jacobus van Berze zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Willelmus 

Scilder een huis en erf van wijlen Elizabeth dv Beatrix, in Den Bosch, in 

de straat Weverhuls, tussen erfgoed van Johannes van Moerbeec enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus Dekker anderzijds, aan hem verkocht door mr 

Gerardus van Hedel, belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld aan 

Adam van Mierde, die voornoemde Adam verworven had van voornoemde verkoper. 

 

Jacobus de Berze filius quondam Willelmi Vo[s] de Berze domum et aream 

quondam Elizabeth filie Beatricis sitam in Busco in vico Weverhuls inter 

hereditatem Johannis de Moerbeec ex uno et inter hereditatem quondam 

Henrici tectoris ex alio venditam sibi a magistro Gerardo de Hedel prout 

                         
40 Zie → BP 1179 p 713r 11 do 10-07-1393, maning van deze erfcijns. 
41 Zie ← BP 1177 f 329ar 19 di 18-12-1386, verkoop van de cijns. 
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in litteris hereditarie (dg: sup) vendidit Willelmo Scilder supportavit 

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

obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu XL solidorum 

monete (dg: q) Ade de Mierde exinde solvendo et quem dictus Adam erga 

dictum venditorem acquisiverat ut dicebat. Testes Sijmon et Aggere (dg: 

quinta se) in die Lucie. 

 

BP 1179 p 522v 04 vr 13-12-1392. 

Voornoemde Jacobus van Berze zvw Willelmus Vos van Berze droeg over aan 

Willelmus Scilder een b-erfcijns van 10 schelling geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, op de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed van de 

Swesteren enerzijds en erfgoed van Bodo zvw Ghisekinus anderzijds, welke 

cijns voornoemde Jacobus gekocht had van mr Gerardus van Hedel chirurgijn. 

 

Dictus Jacobus hereditarium censum decem solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco super vicum dictum Weverhuls inter hereditatem sororum dictarum 

Swesteren ex uno latere et inter hereditatem Bodonis filii quondam 

Ghisekini ex alio quem censum X solidorum dictus Jacobus erga magistrum 

Gerardum de Hedel cijrurgicum emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Scilder cum litteris et (dg: .) aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 05 vr 13-12-1392. 

Theodericus van den Venne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Venne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 06 vr 13-12-1392. 

Broeder Willelmus Meester, derde orde, beloofde aan voornoemde Jacobus van 

Berze 80 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-

07-1393) te betalen. 

 

Frater (dg: magister) Willelmus Meester (dg: ord Franc) tercii ordinis 

promisit super omnia dicto Jacobo de Berze LXXX Gelre gulden seu valorem 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 07 vr 13-12-1392. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot en Willelmus Scilder. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus scabinis 

Johanne de Globo Willelmo Scilder datum in festo Lucie anno XCII hora 

vesperarum. 

 

BP 1179 p 522v 08 vr 13-12-1392. 

Hermannus Put zv Willelmus beloofde aan Philippus Jozollo etc 44 oude 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 

28+31+28+31+30+31+30+31+31+30+1=312 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Hermannus Put filius Willelmi promisit Philippo Jozollo etc XLIIII aude 

scilde ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes (dg: 

Sijn) datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 09 vr 13-12-1392. 

Gerardus Ruwer, Henricus Buekentop en Denkinus Hannen soen beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 130 oude Franse schilden, een helft te betalen met 

Sint-Jan (di 24-06-1393; 28+31+28+31+30+31+24=203 dgn) en de andere helft 
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met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 

28+31+28+31+30+31+30+31+31+30+1=312 dgn), op straffe van 2. 

 

Gerardus Ruwer et Henricus Buekentop (dg: promiserunt Philippo Jozo) et 

Denkinus Hannen soen promiserunt (dg: Jozollo) Philippo Jozollo etc 

centum et triginta aude scilde Francie (dg: ad) mediatim Johannis et 

mediatim Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 522v 10 vr 13-12-1392. 

Destijds had Johannes gnd Stert nzvw Ghiselbertus van Love als momber van 

zijn vrouw Aleijdis dvw Marcelijs gnd Roefs soen alle erfgoederen die hij 

met voornoemde Aleijdis bij hun huwelijk gekregen had, gelegen in 

Oostelbeers, te weten (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoed gnd gelookt, 

gelegen tussen Jordanus gnd der Weerdinnen enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land tussen Metta gnd Everaets enerzijds en 

Walterus Bacs anderzijds, strekkend aan de palen van Johannes gnd 

Spikerman, (3) een stuk land, tussen Walterus Bacs enerzijds en Johannes 

Metten soen anderzijds, strekkend aan de weg, (4) een eusel, ter plaatse 

gnd in den Bersevenne, tussen wijlen Ludovicus gnd Loden Tijmmerman 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, (5) een beemd gnd die Bloeme, 

gelegen over het water gnd die Aa ter plaatse gnd Luttelaar, in pacht 

uitgegeven aan Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen, voor (a) een 

b-erfpacht van 10½ mud rogge, maat van Oostelbeers, aan voornoemde Johannes 

Stert met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren, (b) en voor de 

grondcijns. Vervolgens had voornoemde Johannes zvw Walterus Veren Oeden 

soen tot onderpand gesteld (6) een stuk land in Oostelbeers, strekkend 

naast erfgoed gnd den Boenhof tot aan Jordanus gnd der Weirdinnen en tot 

aan de hoeve die was van een zekere Tijmmerman, (7) de helft van een beemd 

in Oostelbeers, ter plaatse gnd die Scheepdonk, tussen erfgoed gnd dat 

Broek van Baest enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. 

Thans verkocht voornoemde Johannes zvw Walterus Veren Oeden soen voornoemd 

huis, tuin en gelookt (=1), voornoemde eusel in den Berseven tussen wijlen 

Ludovicus gnd Lode Tijmmerman enerzijds en de gemene weg anderzijds (=4), 

en voornoemde beemd gnd die Bloeme aldaar gelegen over die Aa ter plaatse 

gnd Luttelaar (=5) aan Theodericus van den Venne en Everardus gnd Mesmaker, 

belast met voornoemde pacht van 10½ mud rogge. Voornoemde kopers zullen die 

pacht uit de aan hen thans overgedragen goederen leveren, zó dat de andere 

voornoemde erfgoederen alsmede de andere tot onderpand gestelde 

erfgoederen, te weten voornoemde stuk land (=6) en de helft van de beemd 

ter plaatse gnd die Scheepdonk (=7), geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus Stert filius naturalis 

quondam Ghiselberti de Love tamquam mamburnus Aleijdis sue uxoris 

legitime filie quondam Marcelijs dicti Roefs soen omnes hereditates (dg: 

inf) quas ipse cum dicta Aleijde (dg: nomine) in subsidium matrimonii 

sumpserat (dg: dedisset ad hereditariam paccionem scil) sitas in parochia 

de Oestelberze scilicet domum et ortum cum hereditate dicta geloect sibi 

adiacente sitos inter hereditatem Jordani dicti (dg: de We) der 

Weerdinnen ex uno et inter communem plateam ex alio item peciam terre 

sitam inter hereditatem Mette dicte Everaets ex uno et inter hereditatem 

Walteri Bacs ex alio tendentem ad palos Johannis dicti Spikerman item 

peciam terre sitam inter hereditatem Walteri Bacs ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti) Johannis Metten soen ex alio tendentem ad (dg: 

ad) plateam item hereditatem dictam eeusel sitam in loco dicto in 

dBerseve[nne] inter hereditatem quondam Ludovici dicti Loden Tijmmerman 

ex uno et inter communem plateam ex alio item pratum #dictum die Bloeme# 

situm ultra aquam dictam die Aa ad locum dictum Luttelaer (dg: dedisset) 

dedisset ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam Walteri dicti 

(dg: W) Veren (dg: ..) Oeden soen scilicet pro hereditaria paccione decem 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Oestelberze dicto Johanni Stert 
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exinde solvenda hereditarie purificationis et op! dicta bona tradenda et 

pro censibus dominorum fundi exinde solvendis et cum deinde (dg: dictus) 

#dictus# Johannes filius quondam Walteri Veren Oeden soen peciam terre 

sitam in dicta parochia tendentem iuxta hereditatem dictam den Boenhof ad 

hereditatem (dg: Johannis) Jordani dicti der Weirdinnen ad mansum qui 

fuerat cuiusdam dicti Tijmmerman atque (dg: dimidium pratum) medietatem 

prati siti in dicta parochia in loco dicto die Sceepdonc inter 

hereditatem dictam dat Broec de Baest ex uno et inter aquam dictam die Aa 

ex alio ut dicebat antedicto Johanni dicto Stert pro (dg: pro) solucione 

dicte paccionis (dg: dicte) simul cum dictis hereditatibus ad pignus 

imposuisset ut dicebat constitutus (dg: igitur) igitur dictus Johannes 

filius quondam Walteri Veren Oeden soen dictos domum ortum et hereditatem 

dictam geloect sibi adiacentem item #dictam# hereditatem dictam eeusel 

sitam in loco dicto in dBerse-(dg: r)-ven inter hereditatem quondam 

Ludovici dicti (dg: Lo) Lode Tijmmerman ex uno et inter communem plateam 

ex alio item #dictum# pratum dictum die Bloeme situm ultra dictam aquam 

die Aa vocatam ad locum dictum Luttelaer hereditarie (dg: supportavit 

supportavit) #vendidit# Theoderico van den Venne et Everardo dicto 

Mesmaker promittens (dg: ratam) super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta dicta paccione X et dimidii modiorum 

siliginis hoc tamen addito quod dicti emptores #dictam paccionem# solvent 

annuatim ex dictis hereditatibus eis ut prefertur supportatis sic (dg: 

di) supra dictas alias hereditates et supra dictas peciam terre et 

medietatem prati siti in (dg: loc) dicto (dg: lo) loco die Sceepdonc 

vocato (dg: quas) ad pignus impositas ut prefertur #et dicto venditori# 

dampna exinde non eveniant ut dicti emptores palam recognoverunt et super 

omnia promiserunt. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 11 vr 13-12-1392. 

Petrus die Mesmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus die Mesmaker prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 12 vr 13-12-1392. 

Een brief maken van de wederbelofte. 

 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 522v 13 vr 13-12-1392. 

Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen droeg over aan voornoemde 

Theodericus van den Venne en Everardus den Mesmaker een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Beers, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren, gaande 

uit een stuk land, in Oostelbeers, tussen Johannes Metten soen enerzijds en 

Wouterus Bacs anderzijds, welk stuk eerstgenoemde Johannes had uitgegeven 

aan Mechtildis ndvw Willelmus van den Pasch, voor de grondcijns en voor 

voornoemde pacht. 

 

Johannes filius quondam Walteri dicti Veren Oeden soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Berze quam solvendam habet 

hereditarie purificationis et in (dg: B) Oestelberze tradendam ex pecia 

terre sita in parochia de Oestelberze inter hereditatem Johannis Metten 

soen ex uno et inter hereditatem Wouteri Bacs ex alio quam peciam 

primodictus [Johannes] dederat prius ad pactum Mechtildi filie naturali 

(dg: quo) quondam Willelmi van den Pasch scilicet pro censu domini fundi 

et pro predicta paccione ut dicebat supportavit dictis Theoderico van den 

Venne et Everardo den Mesmaker promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 F 06 p. 523. 

 in festo Lucie: vrijdag 13-12-1392. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1392. 
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 Secunda post Lucie: maandag 16-12-1392. 

 in die Scolastice: maandag 10-02-1393. 

 anno XCII mensis decembris die XVI: maandag 16-12-1392. 

 

BP 1179 p 523r 01 vr 13-12-1392. 

Johannes zvw Wouterus gnd Veren Oeden soen droeg over aan Theodericus van 

den Venne en Everardus gnd Mesmaker een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Beers, uit een b-erfpacht van 10½ mud rogge, maat van Beers, welke 

pacht van 10½ mud voornoemde Johannes moet leveren aan Johannes gnd die 

Stercke, gaande uit erfgoederen in Oostelbeers, die eerstgenoemde Johannes 

eertijds in pacht gekregen had van Johannes die Stercke, en welke pacht van 

1 mud eerstgenoemde Johannes verworven had van voornoemde Johannes die 

Stercke. 

 

Johannes filius quondam Wouteri dicti Veren Oeden soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Berze scilicet de hereditaria 

paccione decem et dimidii m[odiorum] (dg: dicte) siliginis dicte mensure 

quam paccionem dictus Johannes solvere tenetur Johanni dicto die Stercke 

ex hereditatibus sitis in parochia de (dg: B) Oestelberze quas (dg: d) 

primodictus [Johannes] dudum erga Johannem die Stercke ad pactum 

acquisiverat et quam paccionem unius modii siliginis primodictus Johannes 

erga dictum Johannem die Stercke ac[quisierat] ut dicebat supportavit 

Theoderico van den Venne et Everardo dicto Mesmaker promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Emont 

datum in festo Lucie. 

 

BP 1179 p 523r 02 vr 13-12-1392. 

Johannes gnd Wouters soen droeg over aan voornoemde Theodericus van den 

Venne en Everardus Mesmaker een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van 

Oostelbeers, die Theodericus van den Venne beloofd had aan voornoemde 

Johannes Wouters soen, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land, in Oostelbeers, tussen Willelmus gnd van Spulle 

enerzijds en Everardus van den Vloege anderzijds, (2) een stuk land, in 

Oostelbeers, tussen Walterus Bac enerzijds en Johannes Mesmaker anderzijds. 

 

Johannes dictus Wouters soen hereditariam paccionem decem et octo 

lopinorum siliginis mensure de Oestelberze quam Theodericus van den Venne 

promisit se daturum [et] soluturum dicto Johanni Wouters soen hereditarie 

purificationis et in Oestelberze (dg: et in Oe) tradendam de et ex pecia 

terre sita in parochia de Oestelberze inter hereditatem Willelmi dicti de 

Spulle ex uno et inter hereditatem Everardi van den Vloege ex alio atque 

de et ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem Walteri Bac 

ex uno et inter hereditatem Johannis Mesmaker ex alio prout in litteris 

supportavit dictis Theoderico van den Venne et Everardo Mesmaker cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 03 vr 13-12-1392. 

Voornoemde Johannes Wouters soen droeg over aan voornoemde Theodericus van 

den Venne en Everardus Mesmaker een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Oostelbeers, die Everardus zvw Henricus die Lange met Lichtmis in 

Oostelbeers aan hem moet leveren, gaande uit (1) een stuk beemd, in 

Oostelbeers, naast de beemd gnd die Bloeme, tussen Petrus zvw Gerardus 

Scoef enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2) een b-erfpacht van 

1 lopen rogge, gaande uit een erfgoed gnd Uijtfanc, van voornoemde 

Everardus, in Oostelbeers. 

 

Dictus Johannes Wouters soen hereditariam paccionem quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Oestelberze quam (dg: J) Everardus filius quondam 

Henrici die Lange sibi solvere tenetur hereditarie purificationis et in 

Oestelberze tradendam ex pecia prati sita in parochia de Oestelberze (dg: 
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sita) iuxta pratum dictum die Bloeme inter hereditatem Petri filii 

quondam Gerardi Scoef ex uno et inter aquam dictam Aa! ex alio et ex 

hereditaria paccione unius lopini siliginis solvenda hereditarie ex 

hereditate dicta Uijtfanc dicti Everardi sita in dicta parochia ut 

dicebat hereditarie supportavit dictis Theoderico van den Venne et 

Everardo Mesmaker promittens (dg: promittens warandiam et obligationem 

deponere) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 04 vr 13-12-1392. 

Goeswinus Cnode zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Theodericus Berwout een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een kamp, 10 bunder groot, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, tussen erfgoed gnd dat Goetven of 

Kreienven enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Theodericus Berwout koper, reeds belast met een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, aan de koper, (2) een stuk land gnd Garshof 

aldaar, tussen de gemeint van Esch enerzijds en een hofstad en huis van 

verkoper anderzijds, de onderpanden reeds belast met de hertogencijns. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode hereditarie vendidit 

Theoderico Berwout hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

campo terre decem bonaria terre continente sito in parochia sancti Petri 

de Vucht ad (dg: .) locum dictum Boertmans Hoeve inter hereditatem dictam 

dat Goetven vel Creijenvenne ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Theoderici Berwout emptoris 

atque ex (dg: p) pecia terre dicta (dg: Garf) Garshof sita (dg: inb) 

ibidem inter communitatem de Essche ex uno et inter (dg: hereditatem) 

domistadium et domum dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super 

(dg: s) omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

#domini ducis# ex premissis solvendo et hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis dicte mensure dicto emptori ex dicto campo prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 05 vr 13-12-1392. 

Everardus die Mesmaker en Theodericus van den Venne beloofden aan Henricus 

van de Kloot 21 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1393) te betalen, op straffe van 5. 

 

Everardus die Mesmaker et Theodericus van den Venne promiserunt Henrico 

(dg: van den Clo) de Globo XXI Gelre gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 06 za 14-12-1392. 

Albertus Buc van Lijt en Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder 

beloofden aan Johannes van den Bossche de jongere 48 Gelderse gulden of de 

waarde met Epiphanie aanstaande (ma 06-01-1393) te betalen. 

 

Albertus Buc de Lijt et Theodericus Rover filius quondam domini Emondi 

Rover militis promiserunt Johanni van den Bossche juniori quadraginta 

octo Gelre gulden seu valorem ad festum (dg: eijh) epiphanije Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum in crastino 

Lucie. 

 

BP 1179 p 523r 07 za 14-12-1392. 

Voornoemde Albertus beloofde voornoemde Theodericus Rover schadeloos te 

houden. 
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Albertus predictus promisit dictum Theodericum Rover indempnem (dg: ..). 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 08 ma 16-12-1392. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen beloofde aan Rodolphus van den Zande 

van Bucstel, tbv Willelmus van den Zande bv voornoemde Rodolphus, 30 oude 

Franse franken, of de waarde daarvan echter niet in nieuwe guldens noch in 

Berchse42 schilden, na maning te betalen.  

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen promisit Rodolpho van den 

(dg: va) Zande de Bucstel ad opus Willelmi van den Zande (dg: sui) 

fratris eiusdem (dg: .) Rodolphi triginta (dg: aude) #aude# francken 

monete regis Francie (dg: ad monitionem dicti Willelmi persolvendos) seu 

valorem in auro preter aureos denarios communiter nuwe gulden vocatos et 

aureos denarios (dg: nuw) Berchsche scilde vocatos ad monitionem 

persolvendos. Testes Emont et Wouter datum secunda post Lucie. 

 

BP 1179 p 523r 09 ma 16-12-1392. 

Johannes van den Dijstelberch en Johannes van Vucht alias gnd Gerijts soen 

kousenmaker beloofden aan Rodolphus van den Zande, tbv Willelmus van den 

Zande bv voornoemde Rodolphus, 70 oude Franse franken of de waarde daarvan, 

maar niet in nieuwe guldens noch in Bergse schilden, na maning te betalen. 

 

-. 

Johannes van den (dg: Dist) Dijstelberch et Johannes de Vucht alias 

dictus Gerijts soen caligator promiserunt #indivisi super omnia# (dg: s) 

Rodolpho van den Zande ad opus Willelmi (dg: s Za) van den Zande fratris 

dicti (dg: Willelmi) Rodolphi septuaginta #aude# francken monete regis 

Francie (dg: ad monitionem persolvendos) seu valorem in alio auro preter 

nuwe gulden et Berchsche scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 523r 10 ma 16-12-1392. 

Henricus Paedse zvw Henricus Paedse beloofde aan Rodolphus van den Zande 

van Bucstel, tbv Willelmus van den Zande bv voornoemde Rodolphus, 20 oude 

Franse franken, of de waarde daarvan, maar niet in nieuwe guldens noch in 

Berchse schilden, na maning te betalen. 

 

-. 

Henricus Paedse filius quondam Henrici Paedse (dg: et Henricus de Beke 

filius quondam Henrici de Beke de Essche) promiserunt (dg: Rod) indivisi 

super omnia (dg: h) Rodolpho van den Zande de Bucstel ad opus Willelmi 

#van den Zande# fratris eiusdem Rodolphi XX aude francken monete regis 

Francie (dg: ad monitionem persolvendos) seu valorem alio aureo denario 

preter nuwe gulden et Berchsche scilde ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 11 ma 16-12-1392. 

Henricus van Beke zvw Henricus van Beke van Essche beloofde aan Rodolphus 

van den Zanden van Bucstel, tbv Willelmus van den Zande bv voornoemde 

Rodolphus, 30 oude Franse franken na maning te betalen. 

 

-. 

Henricus de Beke filius quondam Henrici de Beke de Essche promiserunt! 

indivisi super omnia Rodolpho (dg: de) van den Zanden de Bucstel ad opus 

Willelmi van den Zande fratris dicti Rodolphi XXX aude francken monete 

regis Francie (dg: ad monitionem persolvendos seu valorem #in# aureo 

denario preter nuwe gulden et Berchsche scilde) ad monitionem 

                         
42 Julich-Berg, gelegen in het huidige Duitsland; het grensde aan Gelre en Limburg. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 12 ma 16-12-1392. 

Hubertus Steenwech zvw Henricus Steenwech en Theodericus Buc ev Jutta dvw 

Henricus Steenwech verkochten aan Henricus Venbossche de helft, die aan hen 

gekomen was na overlijden van Cristina ev Jacobus gnd Ghovij, tante van 

voornoemde Hubertus en Jutta, in (1) een huis en erf, in Den Bosch, over de 

Korenbrug, tussen huis en erf van Johannes van Last enerzijds en huis en 

erf van Bela van Slijpen anderzijds, welk eerstgenoemd huis en erf 

voornoemde wijlen Jacobus gekocht had van Gerardus gnd Bruininc, poorter in 

Den Bosch, (2) een ledig erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, over de 

Visbrug, achter erfgoed van Jacobus gnd Govijen, bij de nieuwe muur, 

strekkend vanaf 5 bogen en ½ pijler in die muur naast een pijler in 

voornoemde muur, waarin de deur van de gemene beerput is, tot aan erfgoed 

van Gerardus gnd Eelkens, en welk ledig erfgoed strekt vanaf erfgoederen 

van voornoemde Jacobus en Gerardus Eelkens tot aan voornoemde nieuwe muur, 

zoals afgepaald, welk ledig erf voornoemde wijlen Jacobus Govijen gekocht 

had van Godefridus Posteel, met de rechten in de muren van voornoemde 

goederen en in de goten op die muren. 

 

(dg: St) Hubertus Steenwech #filius quondam Henrici Steenwech# et 

Theodericus Buc maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam 

Henrici Steenwech medietatem eis de morte quondam Cristine uxoris olim 

Jacobi dicti Ghovij matertere olim dictorum Huberti et (dg: Hub) Jutte 

successione advolutam in domo et area (dg: dicti quondam J) sita ultra 

pontem bladi inter domum et aream Johannis de Last ex uno et inter domum 

et aream Bele de Slijpen ex alio consistentes quam domum et aream 

primodictam dictus quondam Jacobus erga Gerardum dictum Bruininc 

burgensem in Busco emendo acquisiverat prout in litteris atque medietatem 

(dg: eis) dictis Huberto et Theoderico et Jutte sue uxori de morte dicti 

quondam Cristine successione advolutam in quadam vacua hereditate sita in 

Busco ultra pontem piscium retro hereditatem Jacobi dicti Govijen prope 

novum murum ibidem consistentem tendentem! ibidem a quinque (dg: archis) 

archis et (dg: a) a dimidia pijlerna contigue sitis in dicto muro juxta 

pijlernam consistentem in eodem muro in qua janua communis cloace ibidem 

est existens usque ad hereditatem Gerardi dicti Eelkens et que hereditas 

vacua predicta se etiam extendit (dg: ad hereditatem) ab hereditatibus 

Jacobi et Gerardi Eelkens predictorum usque ad novum murum predictum 

prout huiusmodi (dg: vacua) hereditas vacua ibidem est limitata atque 

(dg: sig) assignata quam hereditatem vacuam dictus quondam Jacobus 

Govijen erga Godefridum Posteel emendo (dg: vendiderat) #acquisiverat# 

prout in litteris et in edificiis in eadem hereditate consistentibus ut 

dicebant (dg: hereditarie vendiderunt Henrico Venbossche supportaverunt 

cum litteris et aliis) simul cum toto jure (dg: eis) et omnibus 

condicionibus eis competentibus #in# muris lapideis (dg: ..) premissorum 

et in (dg: conructibus) guttariis supra eosdem muros consistentibus 

hereditarie vendiderunt Henrico Venbossche supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicte quondam Cristine et 

quorumcumque heredum eiusdem Cristine deponere. Testes Sijmon et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 523r 13 ma 10-02-1393. 

Voornoemde Henricus Venbossche droeg voornoemde helft over aan Martinus 

nzvw Jacobus Govijen. 

 

Dictus Henricus Venbossche dictam medietatem supportavit (dg: Jacobo 

filio) Martino filio naturali quondam Jacobi Govijen promittens ratam 

servare (dg: ....... datum). Die Scolastice. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1392 08. 

 

123 

BP 1179 p 523r 14 ma 16-12-1392. 

 (dg: He). 

 

BP 1179 p 523r 15 ma 16-12-1392. 

Henricus zvw Gerardus Monic verkocht aan Henricus Venbossche ¼ deel in 

voornoemde goederen, welke ¼ deel voornoemde wijlen Jacobus Cop Govij in 

zijn testament vermaakt had aan eerstgenoemde Henricus; voornoemd huis en 

erf belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 40 schelling oude 

pecunia, en een b-erfcijns van ongeveer 27 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus filius quondam Gerardi Monic unam quartam partem ad se 

spectantem in premissis et quam quartam (dg: dic) partem (dg: dicta 

quondam Cristina relicta) dictus quondam Jacobus Cop Govij dicto Henrico 

in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Venbossche promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis #et# hereditario censu XL solidorum antique pecunie et 

hereditario censu XXVII solidorum vel circiter communis pagamenti (dg: 

exinde s) ex primodictis domo et area de jure solvendis. Testes [datum 

supra]. 

 

BP 1179 p 523r 16 ma 16-12-1392. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot, Hubertus Steenwech, Theodericus Buc en Johannes 

Berwout. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de Globo 

Huberto Steenwech Theoderico Buc Johanne Berwout datum anno XCII mensis 

decembris die XVI hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 523r 17 ma 16-12-1392. 

Henricus Venbossche droeg voornoemd ¼ deel over aan Martinus zvw Jacobus 

Govijen. 

 

Henricus Venbossche dictam quartam partem supportavit Martino filio 

quondam Jacobi Govijen promittens ratam servare. [Testes] Aa et Walterus 

datum in die (dg: .....) Scolastice. 

 

1179 mf8 F 07 p. 524. 

 Secunda post Lucie: maandag 16-12-1392. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 17-12-1392. 

 Quarta post Lucie: woensdag 18-12-1392. 

 in vigilia Thome: vrijdag 20-12-1392. 

 

BP 1179 p 524v 01 ma 16-12-1392. 

Martinus nzvw Jacobus Copgovij beloofde aan Theodericus Buc 87½ Gelderse 

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

 

Martinus filius naturalis quondam Jacobi Copgovij promisit super omnia 

Theoderico Buc LXXXVII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad (dg: 

monitionem) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Sijmon et Dordrecht datum secunda post Lucie. 

 

BP 1179 p 524v 02 ma 16-12-1392. 

Voornoemde Martinus beloofde aan voornoemde Theodericus 87½ Gelderse gulden 

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

 

(dg: .. dictum) Dictus Martinus promisit dicto Theoderico LXXXVII et 

dimidium Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1179 p 524v 03 ma 16-12-1392. 

(dg: Voornoemde Martinus beloofde aan Hubertus Steenwech 87½ Gelderse 

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

 

(dg: Dictus Martinus promisit Huberto Steenwech LXXXVII et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra). 

 

BP 1179 p 524v 04 ma 16-12-1392. 

Voornoemde Martinus beloofde aan Hubertus Steenwech 87½ Gelderse gulden of 

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

 

Dictus Martinus promisit Huberto Steenwech LXXXVII et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 524v 05 ma 16-12-1392. 

Voornoemde Martinus beloofde aan Henricus zvw Gerardus Monic 87 Gelderse 

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

 

Dictus Martinus promisit Henrico filio quondam (dg: Henrici) #Gerardi# 

Monic (dg: septuagi septuaginta octo) #octoginta septem (dg: et 

dimidium)# Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 524v 06 di 17-12-1392. 

Hubertus Steenwech zvw Henricus Steenwech en Theodericus Buc ev Jutta dvw 

voornoemde Henricus Steenwech maakten een erfdeling van goederen die aan 

hen gekomen waren na overlijden van hun tante Cristina, eertijds ev Jacobus 

gnd Ghovije. 

Theodericus Buc kreeg (1) een b-erfcijns van 4 pond geld die Willelmus zvw 

Bernardus van Overmeer betaalde aan voornoemde wijlen Jacobus Copgovije, 

(2) een b-erfcijns van 4 pond geld, aan voornoemde wijlen Jacobus gnd 

Copgovijen verkocht door Theodericus zvw Theodericus bediende van Andreas 

Valant, (3) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit een 

hoeve die was van Henricus zvw Theodericus, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Leendonk, (4) 1/5 deel van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht Henricus Witloc nu levert uit een hoeve ter voornoemde plaats 

Leendonk, (5) 2 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, verkocht aan wijlen Hubertus Vinne door Thomas zvw 

Gerardus van der Bruggen van Bucstel, (6) 4 morgen land in Meerwijk, over 

het hek, op de plaats gnd die Meer. 

 

Hubertus Steenwech filius quondam Henrici Steenwech et Theodericus Buc 

maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

Steenwech palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad ipsos spectantibus et eis de morte quondam Cristine 

(dg: re) uxoris olim Jacobi dicti (dg: G) Ghovije matertere olim dictorum 

Huberti et (dg: q) Jutte successione advolutis ut dicebant mediante qua 

divisione hereditarius census quatuor librarum monete quem Willelmus 

filius quondam Bernardi de Overmeer dicto quondam Jacobo Copgovije 

solvere consuevit item hereditarius census quatuor librarum monete 

venditus dicto quondam Jacobo dicto Copgovijen a Theoderico filio quondam 

Theoderici servientis Andree Valant item hereditaria paccio duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie ex (dg: 

quondam) quodam manso qui fuerat Henrici filii quondam Theoderici siti in 

parochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc atque quintam pars 

#hereditarie paccionis# duorum modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem duorum modiorum siliginis Henricus Witloc #nunc# solvere 

tenetur ex manso sito in dicto loco Leendonc vocato item duo modii 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Oerschot solvenda hereditarie 
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purificationis et in Oerscot tradenda venditos! (dg: quo) Huberto quondam 

Vinne a Thoma filio quondam Gerardi van der Bruggen de Bucstel prout in 

litteris item (dg: medietas) quatuor iugera terre sita (dg: -orum) in 

territorio de Merewijc ultra ameijdam supra locum dictum die Meer prout 

ibidem sita sunt et ad dictum Jacobum dictum Copgovij spectare 

consueverunt ut dicebant dicto Theoderico Buc cesserunt in partem ut 

Hubertus recognovit super quibus promittens ratam servare etc et dampna 

equaliter portabunt. Testes Vere et Wouter datum (dg: quar) tercia post 

Lucie. 

 

BP 1179 p 524v 07 di 17-12-1392. 

Voornoemde Hubertus Steenwech zvw Henricus Steenwech kreeg (1) een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Martinus nzvw voornoemde 

Jacobus gnd Copgovije moest leveren aan voornoemde Hubertus en Theodericus, 

gaande uit een hoeve van voornoemde wijlen Jacobus Govije, in Haaren, (2) 

een b-erfcijns van 5 pond geld die voornoemde wijlen Jacobus Govij gekocht 

had van Cristina dv Henricus Steenwech en Henricus van de Kelder, (3) een 

b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld die Wellinus zvw Henricus Hensen soens 

soen en zijn zoon Henricus betaalden aan voornoemde wijlen Jacobus Govije, 

(4) een b-erfcijns van 4 pond geld uit een b-erfcijns van 5 pond die 

Lambertus zv Lijsa van Heijlvoert verkocht had aan voornoemde wijlen 

Jacobus Cop Govijen, (5) een b-erfcijns van 5 pond oude pecunia, aan wijlen 

Hubertus gnd Vinne verkocht door Henricus gnd Nuwelaet van Scijnle. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio trium modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Martinus naturalis quondam dicti Jacobi dicti 

Copgovije antedicto Huberto et Theoderico solvere tenetur hereditarie ex 

quodam manso dicti quondam Jacobi Govije (verbeterd uit : Goyiye) sito in 

parochia de Haren (dg: prout in litteris) item hereditarius census 

quinque librarum monete quem dictus quondam Jacobus Govij erga Cristinam 

filiam Henrici Steenwech et Henricum de Penu emendo acquisiverat item 

hereditarius census quinque librarum dicte monete quem Wellinus filius 

quondam Henrici Hensen soens soen et Henricus eius filius dicto quondam 

Jacobo Govije solvere consueverunt item hereditarius census quatuor 

librarum monete (dg: quem Lam) de hereditario censu quinque librarum quem 

Lambertus filius Lijse de Heijlvoert dicto quondam Jacobo Cop Govijen 

vendiderat item hereditarius census quinque librarum (dg: g) antique 

pecunie (dg: q) vendits! Huberto quondam dicto Vinne ab Henrico dicto 

Nuwelaet de Scijnle prout in litteris dicto Huberto cesserunt in partem 

promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 524v 08 di 17-12-1392. 

Jkvr Aleijdis van Boemel begijn maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Andreas zvw Theodericus Mersman met zijn 

goederen. 

 

Domicella Aleijdis de Boemel beghina omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Andream filium quondam Theoderici Mersman cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 524v 09 wo 18-12-1392. 

Jkr Johannes van Herlaer heer van Merewijc, Johannes van der Dussen en 

Johannes van Gestel beloofden aan Philippus Jozollo etc 144 Franse 

schilden43 met Pasen (zo 06-04-1393; 13+31+28+31+6=109 dgn) te betalen op 

straffe van 5. 

 

                         
43 Zie → BP 1181 p 559r 04 ma 24-11-1399, Ludovicus Asinarius als houder van 

de Bossche schepenbrief maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen door de schuldenaren met hun goederen. 
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Domicellus Johannes de Herlaer dominus de Merewijc Johannes van der 

Dussen et Johannes de Gestel promiserunt Philippo Jozollo etc C et XLIIII 

scuta Francie ad pasca pena V. Testes Aggere et Vere datum quarta post 

Lucie. 

 

BP 1179 p 524v 10 wo 18-12-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 524v 11 wo 18-12-1392. 

Henricus van Uden zvw Johannes van Uden en Arnoldus zv Johannes van Zochel 

beloofden aan Philippus Jozollo 18 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1393; 13+31+28+31+6=109 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Henricus de Uden filius quondam Johannis de Uden #et# Arnoldus filius 

Johannis de Zochel promiserunt Philippo Jozollo XVIII aude scilde Francie 

ad pasca proxime persolvendos pena II. Testes Emont et Veer datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 524v 12 wo 18-12-1392. 

Henricus nzv Rodolphus van Merlaer droeg over aan Gerardus gnd Vosse en 

Johannes van Vladeracken, tbv de armen in het Groot Gasthuis van Den Bosch, 

bij de Gevangenpoort, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Petrus zvw Petrus gnd Huge beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te leveren 

aan voornoemde Henricus, gaande uit (1) een kamp, in Erp, ter plaatse gnd 

dat Oudeveld, tussen Johannes Hillen soen enerzijds en Aleidis dvw Johannes 

Keijser anderzijds, zoals omgraven, (2) een huis en tuin, in Erp, ter 

plaatse gnd dat Oudeveld, tussen erfgoed dat was van voornoemde Aleidis 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Henricus filius naturalis Rodolphi de Merlaer hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Petrus filius quondam Petri 

dicti Huge promiserat se daturum dicto Henrico hereditarie purificationis 

et in Busco tradere de et ex quodam campo sito in parochia de Erpe ad 

locum dictum dat Audevelt inter hereditatem Johannis Hillen soen ex uno 

et inter hereditatem Aleidis filie quondam Johannis Keijser ex alio prout 

huiusmodi campus ibidem est circumfossatus atque de et ex domo et orto 

sitis in parochia de Erpe ad dictum locum dat Audevelt vocatum inter 

hereditatem que fuerat dicte Aleidis ex uno et inter communem platheam ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo dicto Vosse et 

Johanni de Vladeracken ad opus pauperum pro tempore decumbentium in (dg: 

ho) maiori hospitali de Busco consistente iuxta portam captivorum cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 524v 13 vr 20-12-1392. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Johannes zvw voornoemde 

Godefridus van Erpe alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde vader Godefridus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Elisabeth, welke goederen aan voornoemde Leonius 

behoren. 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe omnia bona sibi de morte dicti 

quondam Godefridi sui patris successione hereditarie advoluta ac sibi 

post mortem Elisabeth sue matris successione hereditarie advolvenda 

quocumque locorum sita et que bona dictus Leonius nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio dicti quondam Godefridi de 

Erpe promittens warandiam. Testes Sijmon et (dg: Aggere) #Coptiten# datum 
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in vigilia Thome. 

 

BP 1179 p 524v 14 vr 20-12-1392. 

Goessuinus Model nzvw hr Thomas scolasticus in Sint-Oedenrode, Johannes van 

der Weteringen en Rodolphus zv Theodericus van den Broec beloofden aan 

Philippus Jozollo 40 Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393; 

11+31+28+31+6=107 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Goessuinus Model (dg: fi) filius quondam naturalis domini Thome 

scolastici dudum in Rode Johannes van der Weteringen Rodolphus filius 

Theoderici van den Broec promiserunt Philippo Jozollo XL scuta Francie ad 

pasca proxime persolvendos pena IIII. Testes (dg: Aa et Do) dominus 

Willelmus et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1179 p 524v 15 vr 20-12-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf8 F 08 p. 525. 

 in festo Thome: zaterdag 21-12-1392. 

 Secunda post festum Thome: maandag 23-12-1392. 

 in vigilia nativitatis Domini: dinsdag 24-12-1392. 

 in die Johannis ewangeliste que est tercia dies post festum 

  nativitatis Domini: vrijdag 27-12-1392. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 27-12-1392. 

 

BP 1179 p 525r 01 ±za 21-12-1392. 

Goessuinus Model nzvw hr Thomas scolasticus in Sint-Oedenrode verkocht aan 

Zibertus van Hoculem, tbv Margareta, Aleijdis, Elisabeth, Zibertus, 

Marcelius en Theodericus, kv eerstgenoemde Zibertus verwekt bij zijn vrouw 

Katherina dvw Arnoldus gnd Vos soen van Driel, 5/6 deel in een beemd gnd 

die Passe, in Sint-Oedenrode, tussen een gemene weg en de gemeint enerzijds 

en Gheerlacus van Erpe anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd 

die Dommel, {niet afgewerkt contract}. 

 

Goessuinus Model filius naturalis quondam domini Thome scolastici dudum 

in Rode sancte Ode (dg: pratum dictum die Passe situm in parochia [de 

Rode]) quinque partes ad se spectantes in prato dicto die Passe sito in 

parochia de Rode sancte Ode inter (dg: ....) communem platheam et [inter] 

communitatem ex #uno# (dg: alio scilicet dividendo dictum pratum in sex 

partes equales quinque) et inter hereditatem Gheerlaci de Erpe ex alio 

tendente cum uno fine ad aquam dictam die Dommel ut dicebat scilicet 

dividendo dictum pratum in sex partes equales quinque partes de hiis 

hereditarie vendidit Ziberto de Hoculem ad opus Margarete Aleijdis 

Elisabeth Ziberti Marcelii Theoderici (dg: liberis) liberorum dicti 

Ziberti (dg: ad opus) ab ipso Ziberto primodicto et a Katherina eius 

uxore filia quondam Arnoldi dicti Vos soen de Driel pariter genitorum 

promittens super habita. 

 

BP 1179 p 525r 02 za 21-12-1392. 

Gherisius zvw Willelmus van Herpen smid en Henricus van der Reijndonc smid 

beloofden aan Philippus Jozollo 42 Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1393; 10+31+28+31+6=106 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Gherisius filius quondam Willelmi de Herpen faber et Henricus van der 

Reijndonc (dg: fratres) faber promiserunt Philippo Jozollo (dg: XLIIII 

sc) XLII scuta Francie ad pasca proxime persolvendos pena II. Testes 

Sijmon et Aggere datum in festo Thome. 
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BP 1179 p 525r 03 ma 23-12-1392. 

Woltherus Terlinc verkocht aan Hermannus Avemari een n-erfrente van 6 

kapoenen, met Maria-Onbevlekte-Ontvangenis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Nuenrebeke, tussen de gemeint enerzijds en 

Reijnerus Ghiben soen anderzijds, (2) een beemd, gnd die Hoeve, in 

Nuenrebeke, tussen Elsbena gnd die Weefster enerzijds en Petrus Andries 

soen anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

#. 

Woltherus (dg: Terli) Terlinc hereditarie vendidit Hermanno Avemari 

hereditarium redditum sex caponum solvendum hereditarie in festo 

conceptionis Marie et in Busco tradendum ex domo et orto sitis in 

parochia de Nuenrebeke inter hereditatem !communitatem ex uno et inter 

hereditatem Reijneri Ghiben soen ex alio atque ex prato dicto die Hoeve 

sito in dicta parochia inter hereditatem Elsbene dicte die Weefster ex 

uno et inter hereditatem Petri Andries soen ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censu domini fund) oneribus prius exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Sijmon et Veer datum secunda post festum Thome. 

 

BP 1179 p 525r 04 di 24-12-1392. 

Johannes van Hijnen en Johannes van den Bossche de jongere beloofden aan 

Theodericus Waelwijns soen den Boegemaker 21½ Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

O. 

Johannes de Hijnen et Johannes van den Bossche junior promiserunt 

Theoderico Waelwijns soen den Boegemaker XXIJ Hollant gulden vel valorem 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum in 

vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 525r 05 di 24-12-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 525r 06 di 24-12-1392. 

Ywanus Stierken maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 28 

oude schilden, die Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Ghewanden aan 

hem moet betalen. 

 

Solvit X solidos. 

Ywanus Stierken hereditarium censum XXVIII aude scilde quem Albertus 

filius quondam Arnoldi (dg: Aelbrechts) #Lodewijchs (dg: soen)# soen de 

Ghewanden sibi solvere tenetur annuatim prout in litteris dicebat 

contineri monuit de 3 annis. Testes Sijmon et Emont datum in vigilia 

nativitatis Domini nostri. 

 

BP 1179 p 525r 07 di 24-12-1392. 

Ywanus Stierken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen met zijn goederen. 

 

Ywanus Stierken omnes vendiciones et alienaciones factas per Albertum 

filium quondam Arnoldi Lodewijchs soen cum suis bonis calumpniavit. 

Testes #datum supra# (dg: Dordrecht et Walterus datum supra). 

 

BP 1179 p 525r 08 di 24-12-1392. 

Ywanus Stierken en Henricus Raet beloofden aan Godefridus Posteel 138 (dg: 

goede) Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te 

betalen. 
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Ywanus Stierken et Henricus (dg: .) Raet promiserunt Godefrido Posteel C 

et XXXVIII #(dg: bonos)# Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Dordrecht et Walterus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 525r 09 vr 27-12-1392. 

Hr Willelmus van Hoerne heer van Duffel beloofde aan Philippus Jozollo 180 

oude Franse schilden met Pasen (zo 06-04-1393; 4+31+28+31+6=100 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Dominus Willelmus de Hoerne dominus de Duffel promisiti Philippo Jozollo 

C et LXXX aude scilde Francie ad pasca pena V. Testes Emondis et Vere 

datum in die Johannis ewangeliste que est tercia dies post festum 

nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 525r 10 vr 27-12-1392. 

Petrus zv Mijchael van den Vaken droeg over aan Rodolphus Koijt (1) alle 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder 

Elizabeth, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Mijchael, gelegen in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, (2) het deel, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Henricus, in voornoemde 

erfgoederen, welke erfgoederen voornoemde Mijchael eertijds verworven had 

van Henricus Dircs soen, (3) het deel dat aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde broer Henricus, in een b-erfcijns van 3 groot, die 

wijlen voornoemde Henricus gekocht had van Henricus Witloc, gaande uit 

voornoemde erfgoederen. De prijs, te weten 30 Gelderse gulden, is voldaan. 

 

Petrus filius Mijchaelis (dg: d) van den Vaken (dg: omnia bona) omnes 

hereditates sibi de morte quondam Elizabeth sue matris successione 

advolutas et post mortem dicti Mijchaelis advolvendas quocumque in 

parochia de Helvoert (dg: sitas) ad locum dictum Leendonc sitas et (dg: 

omnes h) totam (dg: #parte# et omne) partem et omne jus sibi de morte 

quondam Henrici sui fratris successione advolutas in hereditatibus 

predictis (dg: quas) et quas hereditates predictas dictus (dg: q) 

Mijchael (dg: dud) erga Henricum Dircs soen dudum acquisiverat ut dicebat 

atque totam partem et omne jus sibi de morte dicti quondam Henrici sui 

fratris successione advolutas in hereditario censu trium grossorum quem 

dictus quondam Henricus erga Henricum Witloc emendo acquisiverat solvendo 

hereditarie ex hereditatibus predictis ut dicebat supportavit Rodolpho 

Koijt promittens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi fore (dg: de) 

satisfactum de pretio premissorum scilicet de XXX Gelre gulden. Testes 

Vere et Wouter datum sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 525r 11 vr 27-12-1392. 

Aleijdis dvw Robbertus van Neijnsel, Ludekinus die Ridder, zijn vrouw 

Gijnta dv voornoemde Aleijdis, Johannes van Erpe ev Katherina dv voornoemde 

Aleijdis en Robbertus van Neijnsel zvw Robbertus van Neijnsel zv voornoemde 

Aleijdis verkochten aan Johannes van Rode zvw Johannes gnd Dircs soen hun 

deel in (1) 4 roeden gnd gerden land, die waren van wijlen jkvr Yda van 

Hezebinne begijn, in Druenen, (2) een b-erfcijns van 2½ hoen, die wijlen 

voornoemde jkvr Yda beurde, gaande uit erfgoederen die nu aan Godefridus 

Hamers behoren, in Druenen. 

 

Aleijdis filia quondam Robberti de Neijnsel (dg: Gijnta eius filia cum 

tutore) #cum tutore (dg: Rob)# Ludekinus die Ridder maritus legitimus 

Gijnte sue uxoris filie dicti (dg: Gijnte) #Aleijdis# et dicta (dg: G di) 

Gijnta cum eodem tamquam cum tutore Johannes de Erpe #sutor# maritus et 

tutor Katherine sue uxoris filie dicte Aleijdis et Robbertus de Neijnsel 

filius quondam Robberti de Neijnsel filii (dg: dicti qu) olim dicte 

Aleijdis totam partem et omne jus eis competentes quovis modo in (dg: qt) 
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quatuor virgatis dictis gherden terre que fuerant quondam domicelle Yde 

de Hezebinne beghine sitis in parochia de Druenen atque in hereditario 

censu duorum et dimidii solidorum et duorum pullorum quem dicta quondam 

domicella Yda solvendum habet annuatim ex hereditatibus (dg: sitis in 

dicta parochia de Druenen in) #nunc ad# Godefridum Hamers spectantibus 

sitis in [dicta] parochia ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de 

Rode filio quondam Johannis dicti Dircs soen promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 525r 12 za 28-12-1392. 

Paulus zvw Everardus van Wordragen ev Gheerburgis dvw Albertus Loze droeg 

over aan Johannes Haijken van Empel zvw Lambertus van Bakel (1) de helft in 

1½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op de Heuvel, tussen Petrus 

van den Brake enerzijds en Johannes Wellen soen anderzijds, (2) de helft in 

3 morgen land, in Meerwijk, tussen Nijcholaus van Kessel enerzijds en Metta 

dvw Theodericus Luwe anderzijds, (3) de helft in een kamp, 14 hont groot, 

gnd de Rulse Kamp, in Meerwijk, tussen Gerardus van Abruggen enerzijds en 

Johannes Hannen soen anderzijds, (4) de helft in 8 hont land, gelegen boven 

voornoemd kamp, tussen Denkinus gnd {p.526v} Hannen soen enerzijds en 

Gerardus van Abruggen anderzijds, (5) de helft in 2 hont land, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd die Zale, tussen voornoemde Denkinus Hannen soen enerzijds 

en Ghibo Proefts soen en Tenkinus Otten soen anderzijds, (6) de helft in ½ 

morgen land, gnd Griensmonde, in Meerwijk, tussen voornoemde Ghibo Proefs 

soen enerzijds en Johannes van Hedel anderzijds, (7) een b-erfcijns van 20 

{eenheid niet vermeld} geld, die Matheus Otten aan hem moet betalen, (dg: 

met Kerstmis), gaande uit een stuk land, gnd die Loekeren, in Meerwijk, (8) 

alle erfgoederen en cijnzen die hij heeft, gaande uit erfgoederen in 

Meerwijk, (9) de helft in een erfgoed gnd een Half Werle, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd op die Werle, belast met maasdijken, sloten en omheiningen. 

 

Paulus filius quondam Everardi de Wordragen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Gheerburgis sue uxoris filie quondam Alberti Loze medietatem ad 

[se spectantem] in uno et dimidio jugeribus terre sitis in jurisdictione 

de Merewijc (dg: in) ad locum dictum op den Hoevel inter hereditatem 

Petri van den Brake [ex uno] et inter hereditatem Johannis Wellen soen ex 

alio item medietatem ad se spectantem in tribus iugeribus terre sitis in 

dicta jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Nij[cholai] de Kessel 

ex uno et inter hereditatem Mette filie quondam Theoderici Luwe ex alio 

item medietatem ad se spectantem in quodam campo XIIII hont terre 

continente (dg: sito in dicta jurisdictione de Merewijc inter here) dicto 

den Rulschen Camp sito in dicta (dg: d) jurisdictione inter hereditatem 

Gerardi de Abruggen ex [uno et inter] hereditatem Johannis Hannen #soen# 

ex alio item medietatem ad se spectantem in octo hont terre sitis ad 

superiorem jamdicti campi inter hereditatem Denkini [dicti] 

 

1179 mf8 F 09 p. 526. 

 in festo innocentium: zaterdag 28-12-1392. 

 anno Domini M CCC nonagesimo tercio mensis decembris in festo 

  sanctorum innocentium pontificis Bonifacii noni anno 

  suo quarto: zaterdag 28-12-1392. 

 Secunda post nativitatis Domini: maandag 30-12-1392. 

 

BP 1179 p 526v 01 za 28-12-1392. 

Hannen soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Abruggen ex alio item 

medietatem ad se spectantem in duobus hont terre sitis in dicta 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Zale inter hereditatem dicti 

Denkini Hannen soen ex uno et inter hereditatem Ghibonis Proefts soen et 

(dg: Johannis Then) Tenkini Otten soen (dg: it) ex alio item medietatem 

ad se spectantem in dimidio iugero terre (dg: sito in jurisdictione de 

Merewijc in l) dicto Griensmonde sito in jurisdictione de Merewijc inter 
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hereditatem dicti Ghibonis Proefs soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Hedel ex alio item (dg: hereditatem medietatem ad) 

hereditarium censum XX !monete quem Matheus Otten sibi solvere tenetur 

hereditarie (dg: nativitatis Domini) ex pecia terre dicta die Loekeren 

sita in dicta jurisdictione de (dg: Empel ..) #Merewijc# atque omnes 

hereditates census quos ipse habet solvendos hereditarie ex quibuscumque 

hereditatibus sitis in dicta jurisdictione de Merewijc item medietatem ad 

se spectantem in hereditate dicta een Half Werle sita in dicta 

jurisdictione de Merewijc ad locum dictum op die Werle ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) supportavit Johanni Haijken de Empel filio 

quondam Lamberti de Bakel promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus Mose et (dg: agg aq) et fossatis 

dictis slotis et sepibus ad premissa de jure spectantibus. Testes Aggere 

et Vere datum in festo innocentium. 

 

BP 1179 p 526v 02 za 28-12-1392. 

En hij kan voornoemde goederen terugkopen tussen nu en Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393), met die 42 Rijnse gulden, die voornoemde Johannes Haijken 

beloofd had aan hr Arnoldus van Scijnle priester, met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1393) te betalen. Zou hij dan niet teruggekocht hebben en zou dan 

voornoemde Johannes Haijken voornoemde 42 Rijnse gulden aan voornoemde hr 

Arnoldus van Scijnle moeten betalen, en die 42 Rijnse gulden met kosten 

verwerven, dan kan voornoemde Paulus voornoemde goederen daarna terugkopen 

uiterlijk met Sint-Jan-Baptist direct erop volgend, met voornoemde 42 

Rijnse gulden en met al die kosten, die voornoemde Johannes Haijken zal 

hebben. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Lambertus van den Hoevel, 

Jacobus Stevens soen, Johannes Mol en Johannes Luwe zvw Johannes Luwe. 

 

A. 

Et poterit redimere premissa infra hinc et festum purificationis proxime 

futurum cum illis XLII (dg: Rijs) Rijnssche gulden quos dictus Johannes 

Haijken promiserat domino Arnoldo !Scijnle presbitro in dicto festo 

purificationis proxime futuro persolvendos et si non redemerit infra hinc 

et festum purificationis proxime futurum et extunc (dg: dictus Johannes) 

aporteret (dg: Joh) dictum Johannem Haijken dictos XLII (dg: Rijnsken) 

Rijnsschen gulden dicto domino Arnoldo de Scijnle persolvere et extunc 

oporteret dictum Johannem Haijken huiusmodi XLII Rijnssche gulden ad 

custes et expensas et dampna acquirere extunc dictus Paulus poterit 

premissa (dg: ..) redimere extunc citra usque ad festum nativitatis 

Johannis baptiste proxime futurum scilicet cum dictis XLII Rijnssche 

gulden et cum omnibus huiusmodi custibus dampnis et expensis que et quos 

dictus Johannes Haijken habebit faciet et sustinebit occacione huiusmodi 

XLII Rijnssche gulden scilicet a festum! purificationis proxime futuro 

citra usque ad nativitatis Johannis proxime ut in forma. Acta in camera 

presentibus Lamberto van den Hoevel Jacobo (dg: van den) Stevens soen 

Johanne Mol Johanne Luwe filio quondam Johannis Luwe datum anno (dg: 

nonagesimo tercio) Domini M CCC nonagesimo tercio mensis decembris in 

festo sanctorum innocentium pontificis Bonifacii noni anno suo quarto. 

 

BP 1179 p 526v 03 ma 30-12-1392. 

Jacobus van Dijepenbeke van Erpe verkocht aan Gheerlacus van Erpe zvw Lucas 

van Erpe een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in 

Den Bosch te leveren, gaande uit goederen, in Veghel, ter plaatse gnd 

Hezellaar, welke pacht aan hem was verkocht door Theodericus Winter van 

Vechel. 

 

Jacobus de Dijepenbeke de Erpe hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: quam Theodericus Writer de Vechel 

promiserat se daturum dicto Jacobo hereditarie omnium sanctorum et in 

Busco tradendam) solvendam hereditarie omnium sanctorum et in Busco 

tradendam ex bonis sitis in parochia de Vechel in loco dicto Hezellaer 
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atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum sitis venditam sibi a Theoderico Winter de Vechel prout in 

litteris hereditarie vendidit Gheerlaco de Erpe filio quondam Luce de 

Erpe supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et Dordrecht datum 

secunda post nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 526v 04 ma 30-12-1392. 

Johannes zv Rutgherus van den Stadeacker verkocht aan Nicholaus zv Hubertus 

van Ghemert een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Waderle en Wedert, die 

voornoemde Nicholaus met Lichtmis aan hem moet leveren, gaande uit een stuk 

land, gnd dat Loeke, in Waderle, tussen Henricus Bathen enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Waderle anderzijds. 

 

Johannes filius Rutgheri van den Stadeacker hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Waderle et de Wedert quam (dg: se solvendam 

habere dicebat purificationis) quam Nicholaus filius Huberti de Ghemert 

sibi solvere tenetur hereditarie purificationis ex pecia terre dicta dat 

Loeke sita in parochia de Waderle inter hereditatem Henrici Bathen ex uno 

et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Waderle ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Nicholao promittens warandiam et 

obligationem in dicta paccione deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 526v 05 ma 30-12-1392. 

Arnoldus van der Hagen ev Margareta dvw Heijmericus van den Velde verkocht 

aan Theodericus zv Henricus Glorien soen van Erpe (1) de helft in 3 stukken 

land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Voert, tussen Johannes van der 

Hezeacker enerzijds en wijlen Leonius van den Waude anderzijds, met de 

helft van de sloot richting voornoemde Johannes en met zijn recht in de 

sloot richting wijlen voornoemde Leonius, (2) een stukje beemd, in Sint-

Oedenrode, tussen voornoemde Johannes van den Hezeacker enerzijds en 

Johannes van den Espendonc anderzijds, met de helft van de sloot richting 

voornoemde Johannes van den Hezeacker, belast met 2 mud gerst, 1½ lopen 

gerst, maat van Sint-Oedenrode, ½ oude groot en 1/8 vracht tiendhooi. 

 

Arnoldus van der Hagen (dg: medietatem) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Heijmerici van den Velde 

medietatem ad se spectantem in tribus peciis terre sitis in parochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum die Voert (dg: sitis) inter hereditatem 

Johannis van der Hezeacker ex uno et inter hereditatem que fuerat quondam 

Leonii van den Waude ex alio cum medietate fossati siti versus dictam 

hereditatem dicti Johannis et cum toto jure sibi competente in fossato 

sito versus hereditatem dicti quondam Leonii atque particulam prati sitam 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Johannis van den Hezeacker ex 

uno et inter hereditatem Johannis van den E[s]pendonc ex alio cum 

medietate fossati versus hereditatem dicti Johannis van den Hezeacker 

siti (dg: in) ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio (dg: 
?quond) Henrici (dg: Glorie) Glorien soen de Erpe promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: #.... exceptis# exceptis .. duobus modiis 

ordei et una et dimidia lopinata ordei mensure de Rode inde solvendis 

testes Sijmon et Vere datum secunda post nativitatis Domini dimidio 

antiquo grosso et octava parte unius feni plaustrati {in margine 

sinistra:} #feni# decimalis inde solvendis) #duobus modiis ordei et una 

et dimidia lopinata ordei mensure de Rode et dimidio antiquo grosso et 

octava parte unius plaustrati feni decimalis#. Testes Sijmon et Vere 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 526v 06 ma 30-12-1392. 

Willelmus van Hamvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Willelmus de Hamvelt prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 526v 07 ma 30-12-1392. 

Lucas van de Kelder verkocht aan Johannes zvw Henricus van Ghisenrode (1) ¼ 

deel van een beemd gnd den Hoernoc, in Aalst, ter plaatse gnd Egenrode, 

tussen het water gnd die Tongereep enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 

een stuk land, in Aalst, ter plaatse gnd dat Rullen, tussen Aleijdis van 

den Water enerzijds en Johannes Bruijn Ridder anderzijds. 

 

Lucas de Penu quartam (dg: p) partem #ad se spectantem# cuiusdam prati 

dicti den Hoernoc siti in parochia de Aelst ad locum dictum Egenrode 

inter aquam dictam die Tongereep ex uno et inter communitatem ex alio 

atque (dg: ... sexta) peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto 

dat Rullen inter hereditatem Aleijdis van den Water ex uno et hereditatem 

Johannis Bruijn Ridder ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Henrici de Ghisenrode #Ghisenrode# promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Vere datum 

supra. 

 

1179 mf8 F 10 p. 527. 

 Secunda post nativitatis Domini: maandag 30-12-1392. 

 in profesto circumcisionis Domini: dinsdag 31-12-1392. 

 

BP 1179 p 527r 01 ma 30-12-1392. 

Heijmericus gnd Groije en zijn vrouw Agnes dv Theodericus van der Wagen 

verkochten aan mr Henricus zvw Reijmboldus van Hedel snijder een huis en 

erf van wijlen hr Arnoldus van Wesel priester, in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen erfgoed van wijlen Wolterus van Os steenbakker 

enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus gnd van Alphen wever anderzijds, 

aan Johannes zv Nicholaus Scilder verkocht door Vastradus gnd Vastraet zvw 

Johannes van Berkel, van welk huis en erf voornoemde Nicholaus Scilder tbv 

voornoemde Heijmericus en Agnes afstand44 had gedaan. Belast met een 

b-erfcijns van 5 pond geld aan voornoemde Nicholaus Scilder. 

 

Heijmericus dictus Groije maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filie Theoderici van der Wagen #[et dicta Agnes cum 

eodem] tamquam cum tutore# domum et aream quondam domini Arnoldi de Wesel 

presbitri sitam in Busco in vico (dg: dicto) grumellatorum inter 

hereditatem quondam Wo[lteri] de Os pannicide ex uno et inter hereditatem 

quondam Godefridi dicti de Alphen textoris ex alio venditam Johanni filio 

Nicholai Scilder a Vastrado dicto Vastraet filio quondam Johannis de 

Berkel prout in litteris et super qua domo et area dictus Nicholaus 

Scilder ad opus dictorum Heijmerici et Agnetis renunciaverat prout in 

aliis litteris hereditarie vendiderunt magistro Henrico filio quondam 

Reijmbo[ldi] #de Hedel sartori# supportaverunt cum dictis litteris et 

jure sibi virtute dictam literarum in dicto domo et area competente 

promittentes cum! ratam servare et obligationem ex parte #dicti 

Heijmerici# (dg: eorum) deponere excepto hereditario censu quinque 

librarum monete dicto Nicholao Scilder inde solvendo. Testes Sijmon et 

Aggere datum secunda post nativitatis (dg: Johannis) Domini. 

 

BP 1179 p 527r 02 ma 30-12-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Heijmericus 90 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (di 24-06-1393) en een helft 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393). 

 

Dictus emptor promisit dicto Heijmerico nonaginta Hollant gulden vel 

valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 

                         
44 Zie ← BP 1178 f 120v 10 ma 18-10-1389, afstand doen van dit huis. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 527r 03 ma 30-12-1392. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

{Midden in vorig contract ingeschreven:} 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 527r 04 ma 30-12-1392. 

Een vidimus maken van de brief45 die begint met “Nicholaus Scilder deed 

afstand van een huis en erf”. Mr Henricus zvw Reijmboldus van Hedel 

beloofde deze brieven zo nodig te overhandigen aan voornoemde Heijmericus 

en Agnes. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Nicholaus (dg: Scilder) Scilder 

super domo et area. Quo facto magister Henricus filius quondam Reijmboldi 

de Hedel promisit super omnia dictas litteras tradere dictis Heijmerico 

et Agneti ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 527r 05 ma 30-12-1392. 

Henricus zvw Willelmus Stevens soen verkocht aan Johannes van Best zvw 

Willelmus Broeder (1) 1 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint van 

Den Bosch, op de plaats gnd op die Spijk en op de plaats gnd die Orthense 

Donk, (2) 1 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

aldaar, aan voornoemde Henricus verkocht door Arnoldus zvw Gerardus van 

Roesel, en de broers Laurencius en Gerardus, kvw Rijswijndis dvw voornoemde 

Gerardus. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Steven#s# soen unum juger terre de mille 

juberibus terre communitatis oppidi de Busco situm super locum dictum op 

die Spijc et super locum dictum die Orthensche Donc ?et atque unum juger 

terre de #dictis# mille jugeribus terre communitatis situm ibidem vendita 

dicto Henrico ab Arnoldo filio quondam Gerardi de Roesel Laurencio et 

Gerardo fratribus liberis quondam Rijswijndis filie dicti quondam Gerardi 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Best filio quondam 

Willelmi Broeder supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 527r 06 ma 30-12-1392. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 44 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius over een jaar (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLIIII Hollant gulden vel valorem 

a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 527r 07 ma 30-12-1392. 

Mr Jacobus Groij als executor testamenti van wijlen Jutta dvw Bertoldus van 

Huesden verklaarde ontvangen te hebben van Nicholaus Kersmaker van Alem 6 

pieter, die voornoemde Nicholaus verschuldigd was aan voornoemde Jutta. 

 

Magister Jacobus (dg: Loijer) #Groij# tamquam executor testamenti etc 

quondam Jutte filie quondam Betoldi! de Huesden recognovit se recepisse a 

Nicholao Kersmaker de Alem sex peter quos dictus Nicholaus dicte quondam 

Jutte solvere tenetur ut dicebat et promisit super omnia si dictus 

Nicholaus (dg: a dci) occacione dicte pecunie ab aliquo impetetur et 

dampna sustineret extunc dictus magister Jacobus dictum Nicholaum exinde 

                         
45 Zie ← BP 1178 f 120v 10 ma 18-10-1389, oorspronkelijke brief. 
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indempnem servabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 527r 08 ma 30-12-1392. 

Albertus Buc van Lit en Hubertus van Ghemert beloofden aan hr Mathijas 

Sorgen 10 Engelse nobel (dg: of de waarde) met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1393) te betalen. 

 

Albertus Buc #de Lit# et Hubertus de Ghemert promiserunt domino Mathije 

Sorgen X nobel monete regis Anglie (dg: vel valorem) ad Johannis proixme 

persolvendos. Testes Sijmon et Wouter datum secunda post nativitatis 

Domini scabini dixerunt. 

 

BP 1179 p 527r 09 di 31-12-1392. 

Matheus zvw Johannes Kitsaert beloofde aan Gerardus van de Doorn 29½ 

Engelse nobel of de waarde in goud met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-

1393) te betalen. 

 

Matheus filius quondam Johannis Kitsaert promisit Gerardo de Spina 

viginti novem et dimidium Engels nobel vel valorem in auro ad Martini 

proxime persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum in profesto 

circumcisionis Domini. 

 

BP 1179 p 527r 10 di 31-12-1392. 

Theodericus van den Bergulen en Johannes van der Papendonc beloofden aan 

voornoemde Gerardus van de Doorn 29½ Engelse nobel of de waarde in gouden 

paijment met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Theodericus van den Bergulen et Johannes van der Papendonc promiserunt 

dicto Gerardo de Spina XXIX et dimidium Engels nobel vel valorem in aureo 

pagamento ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 527r 11 di 31-12-1392. 

Petrus Becker zvw Petrus Becker beloofde aan voornoemde Gerardus van de 

Doorn 29½ Engelse nobel of de waarde in gouden paijment met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Petrus Becker filius quondam Petri Becker promisit dicto Gerardo de Spina 

XXIX et dimidium Engels nobel vel valorem in aureo pagamento ad festum 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 527r 12 di 31-12-1392. 

Henricus nzvw hr Henricus van Baex verkocht aan Willelmus Sluijsman een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft van een beemd gnd die Regenbeemd, in Vught Sint-Petrus, tussen 

Johannes van Bladel en Sophia van de Kloot enerzijds en Henricus gnd 

Sommergod anderzijds. 

 

Henricus filius naturalis quondam domini Henrici de Baex hereditarie 

vendidit Willelmo Sluijsman #hereditarium censum# XXX solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex medietate ad se 

spectante cuiusdam prati dicti die Regenbeemt siti in parochia sancti 

Petri de Vucht inter hereditatem Johannis de Bladel et Sophie de Globo ex 

(dg: a) uno et hereditatem! Henrici dicti Sommergod ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Sijmon et Veer datum ut supra. 

 

BP 1179 p 527r 13 di 31-12-1392. 

Arnoldus Sluijsman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sluijsman prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 
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BP 1179 p 527r 14 di 31-12-1392. 

Elisabeth van der Bolst beloofde aan Godefridus Marcelijs soen bakker 

gedurende 5 jaar, ingaande Sint-Jan-Baptist (di 24-06-1393), elk jaar 7¼ 

Brabantse dobbel of de waarde te betalen, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1393). 

 

Elisabeth van der Bolst promisit super omnia se daturam Godefrido 

Marcelijs soen pistori ad spacium quinque annorum a festo nativitatis 

Johannis baptiste sine medio subsequentium anno quolibet dictorum quinque 

annorum septem Brabant dobbel et quartam partem unius dobbel vel valorem 

quolibet dictorum quinque annorum mediatim Johannis et mediatim Domini et 

pro primo in festo nativitatis Domini proxime futuro et sic deinceps 

dictis annis durantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 527r 15 di 31-12-1392. 

Voornoemde Godefridus Marcelijs soen bakker verhuurde aan voornoemde 

Elisabeth van der Bolst een kamer met ondergrond, die behoorde aan 

Godefridus van Egen, in Den Bosch, onder het gewanthuis, tussen de kamer 

van Arnoldus Berwout enerzijds en de kamer van Gerardus zvw Conrardus 

Writer anderzijds, voor een periode van 5 jaar, ingaande Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393). 

 

Dictus Godefridus quandam cameram cum eius fundo que ad Godefridum de 

Egen pertinere dinoscitur sitam in Busco sub domo pannorum inter cameram 

(dg: Theoderici) #Arnoldi# Berwout ex uno et inter cameram Gerardi filii 

quondam Conrardi Writer ex alio ut dicebat locavit etc dicte Elisabeth 

van der Bolst ab eadem ad spacium quinque annorum a festo nativitatis 

Johannis proxime futuro subsequentium possidendam promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf8 F 11 p. 528. 

 in profesto circumcisionis: dinsdag 31-12-1392. 

 Sabbato post circumcisionem: zaterdag 04-01-1393. 

 

BP 1179 p 528v 01 di 31-12-1392. 

Henricus van Megen zvw Theodericus van Megen beloofde aan Gerardus zv Ghibo 

Wael 33 Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1393) te betalen. 

 

Henricus de Megen filius #quondam# Theoderici de Megen promisit Gerardo 

filio (dg: quo) Ghibonis Wael XXXIII Engels nobel vel valorem ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes Sijmon et Veer datum in profesto 

circumcisionis. 

 

BP 1179 p 528v 02 di 31-12-1392. 

Ermegardis dvw Jacobus Bruijninc droeg alle goederen, die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar ouders over aan Arnoldus van den Dijcke zvw 

Arnoldus van den Dijcke. 

 

Ermegardis filia quondam Jacobi Bruijninc cum tutore omnia bona sibi de 

morte suorum quondam parentum successione hereditarie advoluta quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo van den Dijcke 

filio quondam Arnoldi van den Dijcke promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 528v 03 di 31-12-1392. 

Woltherus zvw Wolterus van Os beloofde aan Gerardus zv Ghibo Wael 33 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te 

betalen. 
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Woltherus filius quondam Wolteri de Os promisit Gerardo filio Ghibonis 

Wael XXXIII Engels nobbel! vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 528v 04 di 31-12-1392. 

Henricus van Hedel snijder beloofde aan Wolterus zvw Wolterus van Os 33 

Engelse nobel46 of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Henricus de Hedel sartor promisit Woltero filio quondam Wolteri de Os 

XXXIII Engels nobel vel valorem ad (dg: Remigii) #Johannis proxime# 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 528v 05 di 31-12-1392. 

Johannes Bessellen, Cristianus zv Albertus van den Berge bakker, Mathias 

van Os zvw Johannes Spormer en Theodericus Goetscalcs soen beloofden aan 

Johannes van Mijngen 87 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1393) te betalen. 

 

Johannes Bessellen Cristianus filius Alberti van den Berge pistor Mathias 

de Os filius quondam Johannis Spormer Theodericus Goetscalcs soen 

promiserunt Johanni de Mijngen LXXXVII Engels nobel vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 528v 06 za 04-01-1393. 

Wellinus van Beke verkocht aan Willelmus zvw Johannes van Derentheren 1 

morgen land, in Rosmalen, in een kamp gnd de Kleine Kamp, 3 morgen groot, 

ter plaatse gnd in den Broekbeemd, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds 

en wijlen Godefridus Sceijvel anderzijds, aan hem verkocht door Johannes 

van Engelant zvw Arnoldus van Engelant. 

 

Wellinus de Beke unum juger terre situm in parochia de Roesmalen in 

quodam campo conventualiter den Cleijnen Camp tria jugera terre 

continente sito ad locum dictum in den Broecbeemt inter hereditatem 

quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi 

Sceijvel ex alio venditum sibi a Johanne de Engelant filio quondam 

Arnoldi de Engelant prout in litteris hereditarie vendidit Willelmo filio 

quondam Johannis de Derentheren supportavit cum dictis litteris (dg: et 

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

deponere. Testes Dordrecht et Vere datum sabbato post circumcisionem. 

 

BP 1179 p 528v 07 za 04-01-1393. 

Arnoldus zvw Jacobus van der Lijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius (dg: J) quondam Jacobi van der Lijnden prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 528v 08 za 04-01-1393. 

Wellinus van Beke verkocht aan Willelmus zvw Johannes van Derentheren 1 

morgen land, in een kamp gnd de Kleine Kamp, 3 morgen groot, ter plaatse 

gnd in den Broekbeemd, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en wijlen 

Godefridus Sceijvel anderzijds, voornoemde morgen belast met 1/3 deel van 

22 schelling aan Heijlwigis Spiker en met waterlaten. 

 

Wellinus de Beke unum juger terre ad se spectans in quondam (dg: juge) 

campo dicto communiter den Cleijnen Camp tria jugera terre continente 

sito ad locum dictum in den Broecbeemt inter hereditatem quondam Mathei 

                         
46 Zie → VB 1799 f 088v 02, ma 25-05-1394, Wouter soen wilner Wouters van Os 

was gericht aen alle goide Henrics van Hedel des snijders met scepenen 

scoude brieven. 
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Becker ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Johannis de 

Derentheren promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepta tercia parte viginti duorum solidorum Heijlwigi Spiker 

inde #ex dicto jugere# solvenda atque aqueductibus ad dictum juger terre 

spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 528v 09 za 04-01-1393. 

Arnoldus zvw Jacobus van der Lijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Jacobi van der Lijnden prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 528v 10 za 04-01-1393. 

Henricus zvw Gerardus gnd Rijchmoden soen verkocht aan Johannes Hoesch van 

Lijttoijen een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Lithoijen, tussen 

Heijnkinus van den Dijke enerzijds en Willelmus Otten soen van der Graft 

anderzijds, reeds belast met “enen dachmaet arbeits”. 

 

Henricus filius quondam Gerardi dicti Rijchmoden soen (dg: legitime ... 

vendidit) hereditarie vendidit Johanni Hoesch de Lijttoijen hereditariam 

paccionem unius modii ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem Heijnkini van den Dijke ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Otten soen van der Graft ex alio (dg: ao) 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta una diurnata laboris dicta communiter enen 

dachmaet arbeits annuatim exinde facienda et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 528v 11 za 04-01-1393. 

Petrus Tijmmerman en mr Willelmus Clocghieter beloofden aan Jacobus van den 

Hoevel 15 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) 

te betalen. 

 

Petrus Tijmmerman (dg: promisit) et magister Willelmus Clocghieter 

promiserunt Jacobo van den Hoevel XV Gelre gulden vel valorem ad pascha 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 528v 12 za 04-01-1393. 

Henricus van Gravia zvw Henricus van Gravia verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Zebrechts soen 6 morgen land, uit een kamp van voornoemde Henricus 

dat 9 morgen groot is, welk kamp gelegen is in Oss, ter plaatse gnd Egens 

Broek, tussen erfgoed gnd die Cruijsenbeemd enerzijds en voornoemde 

Henricus anderzijds, met een eind strekkend aan eertijds eerstgenoemde 

Henricus nu aan Ghisbertus zv Johannes Bathen soen, en met het andere eind 

aan de grote waterlaat, te weten de 6 morgen die voornoemde Johannes zvw 

Johannes Zebrechts soen uitgekozen heeft uit voornoemd kamp, met 2/3 deel 

van de sloot richting voornoemd erfgoed gnd die Kruisenbeemd, de helft van 

de sloot richting voornoemde Henricus, en de helft van de sloot op het eind 

van voornoemd kamp, richting voornoemde Ghisbertus, belast met waterlaten. 

De koper heeft recht van weg over erfgoederen van voornoemde Henricus, 

gelegen in voornoemd erfgoed gnd die Kruisbeemd, naast Johannes van Amstel, 

welke weg loopt vanaf voornoemde 6 morgen tot aan de gemene weg aldaar. 

 

Henricus de Gravia filius quondam Henrici de Gravia sex jugera terre de 

quodam campo ipsius Henrici novem jugera terre continente qui campus 

situs est in parochia de Os in loco dicto (dg: dat) Eghens Broec inter 

hereditatem dictam die Cruijsenbeemt ex uno et inter (dg: hereditatem) 

inter (dg: tria jugera terre ipsius Henrici) hereditatem dicti Henrici ex 
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alio #qui campus# tendit cum uno fine ad hereditatem nunc ad Ghisbertum 

filium Johannis Bathen soen spectantem que hereditas dudum ad primodictum 

Henricum spectabat et cum reliquo fine ad magnum aqueductum scilicet illa 

sex jugera de dictis novem iugeribus terre que (dg: dict) Johannes filius 

quondam Johannis Zebrechts soen eliget #ex campo predicto simul# cum 

duabus terciis partibus unius fossati versus dictam hereditatem die 

Cruijsenbemt #vocatam# siti et cum medietate unius fossati (dg: siti) 

#?platea# versus hereditatem dicti Henrici siti et cum medietate fossati 

siti in fine dicti campi versus hereditatem dicti Ghisberti ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni filio dicti quondam Johannis Zebrechts 

soen promittens super habita et habenda warandiam tamquam de vero allodio 

et obligationem deponere exceptis aqueductibus ad dicta sex jugera terre 

spectantibus tali condicione quod dictus emptor habebit et jure 

hereditario obtinebit viam quandam ambulandi pergendi et vehendi 

quandocumque sibi placuerit in et supra hereditates dicti Henrici 

venditoris in dicta hereditate die Cruijsbeemt vocata sitas #contigue 

iuxta hereditatem Johannis de Amstel# que via tendit a dictis sex 

jugeribus ad (dg: communita) communem viam ibidem sitam ut dicebat. 

Testes Sijmon et Wolterus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 528v 13 za 04-01-1393. 

Albertus zv Johannes Sceelwaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus filius Johannis Sceelwaert prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 


